HEMSLöJDENS
VERKSAMHETSBERäTTELSE
2013

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
www.hemslojden.org

Innehåll
FÖRORD.................................................................................................. 5
MISSION, VISION & VÄRDERINGAR................................................. 6
INLEDNING........................................................................................... 8
SAMMANFATTNING............................................................................. 8
ORGANISATION.................................................................................... 9
MEDLEMSUTVECKLING................................................................... 10
ÖVERGRIPANDE MÅL 2013............................................................... 11
PRIORITERADE OMRÅDEN 2013..................................................... 11
VERKSAMHET..................................................................................... 12
Hemslöjden i civilsamhället............................................................. 12
Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet..................................14
Hemslöjdens arbete för ökad hållbarhet...........................................15
Hemslöjden som näring....................................................................16
Hemslöjden för internationell och interkulturell verksamhet......... 17
UR MEDLEMSFÖRENINGARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER FÖR 2013 ................................................................. 18
BOLAGET SVENSK SLÖJD AB.......................................................... 21
UTMÄRKELSER.................................................................................. 22
Medaljer............................................................................................ 22
Förtjänstmärket .............................................................................. 23
Diplom för slöjd....................................................................................23
Stipendier......................................................................................... 24
Gesäll och mästarbrev..................................................................... 24
ARBETSGRUPPER.............................................................................. 25
MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER................................ 25
FÖRBUNDSSTYRELSEN 2013........................................................... 26
PERSONAL........................................................................................... 26
ADRESSER........................................................................................... 26

H EMSLÖJ DENS V ER K SA M H ETSBER ÄT T ELSE

••• 3 •••

SVENSKA
HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS
RIKSFÖRBUND
The National Association of Swedish Handicraft Societies
Fédération Nationale des Sociétés Suédoises d’Artisanat Domestique
Reichsverband Schwedisches Heimatwerk

HÖGE BESKYDDARE
Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

HEDERSLEDAMÖTER
Ingegerd Oskarsson, fd. riksdagsledamotoch förbundsordförande i SHR
Elvy Olsson, fd. landshövding och förbundsordförande SHR
Iréne Vestlund, fd. riksdagsledamot och förbundsordförande i SHR
Marianne Andersson, fd. riksdagsledamot och förbundsordförande SHR
Anne Ludvigsson, fd, riksdagsledamot och förbundsordförande i SHR

H EMSLÖJ DENS V ER K SA M H ETSBER ÄT T ELSE

••• 4 •••

FÖRORD
VERKSAMHETSÅRET 2013
Under året har vi kunnat glädja oss åt de fantastiska resultaten från jubileumsåret 2012.
Jubileumsåret ledde till en intressevåg som
fortsätter att växa. Det märks inte minst i ökat
antal medlemmar inom hemslöjden och ökat
antal prenumeranter för tidningen Hemslöjd
och det i en tid då föreningslivet generellt har
svårt att locka till sig nya medlemmar och tidskrifter kämpar med sjunkande upplagesiffror.
Detta innebär att vår vision ”Slöjd ska ha en
självklar plats i alla människors dagliga liv” är
mer aktuell än någonsin.
Utmaningen för hemslöjden 2013 har varit att
på bästa sätt ta tillvara resultatet från 2012
och intresset från både allmänheten och våra
medlemmar. Vi vill därför förändra vårt sätt
att arbeta och på förbundsstämman 2013 fattades en rad viktiga beslut inför framtiden.
Vi vänder på pyramiden där riksförbundet
tidigare var i toppen och sätter nu tydligare
fokus på medlemmen. Vi vänder helt enkelt på
pyramiden. Det innebär också en större fokus
på utveckling av föreningsverksamheten på
regional och lokal nivå och att hemslöjden på så
sätt bidrar med ett nytänkande för hela civilsamhället.
En arbetsgrupp bildades på förbundsstämman,
med representanter från medlemsföreningar,
för att gemensamt forma en ny strategisk plan
för 2014-2017. Gruppen arbetade utifrån de
prioriterade områden som Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund får från Nämnden
för hemslöjdsfrågor och utifrån resultaten från
jubileumsåret samt inte minst med uppdraget
att sätta medlemmarna i fokus.
Förslaget till den övergripande strategiska
planen utgjorde basen för ett tvådagars föreningsmöte i Stockholm i november. Medlemsför-

eningarna fick på så sätt med sig hem ett underlag till att formulera och utveckla regionala
verksamhetsplaner. Hemslöjden utgör en viktig
del i civilsamhället och på regional och lokal
nivå handlar det om positionera Hemslöjdens
föreningsliv i den nya samverkansmodellen.
Det ställer nya krav på föreningarna i form av
bland annat engagemang i kulturplaner. Under
hösten 2013 påbörjades därför en resa där
personal från förbundskansliet besöker medlemsföreningarna runt om i landet. Avsikten är
att initiera en dialog om förutsättningarna för
hur hemslöjden i varje region ska kunna ta en
större plats i civilsamhället.
Ytterligare ett viktigt beslut på förbundsstämman var att hemslöjdsföreningarna enades om
en gemensam grafisk profil, ett avgörande steg
för att tillsammans kunna agera kraftfullt och
nå det övergripande målet att göra Hemslöjden
mer synlig och samtida. En ny grafisk manual
har arbetats fram, liksom en ny gemensam
hemsida.
Ett oförtrutet och långsiktigt arbete har pågått
från styrelsen under året med uppvaktningar
på Kulturdepartementet och hos kulturministern för att få till stånd ett utökat verksamhetsbidrag från departementet.
Det har varit ett intensivt år med ett nytt arbetssätt som inneburit och kommer att innebära en rad nya utmaningar. Styrelsen vill därför
rikta ett varmt tack till alla medarbetare, alla
föreningar och hemslöjdskonsulenter för mycket goda arbetsinsatser under året.
Stockholm april 2014
Malou Örner, ordförande
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MISSION:
VI TILLVARATAR,
UTVECKLAR
OCH FÖRNYAR
SLÖJDEN SOM
KULTUR OCH
NÄRING.
VISION:
SLÖJD SKA HA
EN SJÄLVKLAR
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PLATS I ALLA
MÄNNISKORS
DAGLIGA LIV.
VÄRDERINGAR:
HÅLLBARHET.
KUNNIGHET.
KREATIVITET.
GRÄNSÖVERSKRIDANDE.
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INLEDNING
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjden, är en ideell organisation
som funnits i mer än hundra år. Idag består
organisationen av 90 hemslöjdsföreningar runt
om i landet med ett riksförbund som har sitt
kansli i Stockholm. Till organisationen finns 21
hemslöjdsbutiker anslutna och nästan 15 000
personer är medlem i en hemslöjdsförening.
Hemslöjden tar tillvara den traditionella slöjdkunskapen och arbetar bl.a. genom kurser,
workshops, prova-på-verksamhet, utställningar
och föreläsningar för att bidra till att slöjdkunskaperna ska utvecklas och föras vidare. Målet
är också att hemslöjden ska vara en självklar
aktör inom kultur och näring.
I mer än hundra år har hemslöjdsrörelsen
samlat kunskaper om hur man använder naturmaterial, återbrukar och tillverkar föremål
som håller länge – kunskaper som bidrar till
ett hållbarare samhälle. Vi som verkar inom
Hemslöjden är övertygade om att handens

arbete kan göra skillnad och att det är viktigt
att ta tillvara resurser så effektivt som möjligt.
Genom hemslöjdsföreningarna träffas slöjdoch hantverksintresserade medlemmar – unga
och gamla, nybörjare och experter – för att utbyta erfarenheter. Föreningsverksamheten är
öppen för alla som vill bli medlemmar och delta
i verksamheten.
Under sina drygt hundra år har hemslöjdsrörelsen utvecklats på olika sätt. Den har omfattande, rika och unika slöjdsamlingar, Hemslöjdens samlingar, som nu finns tillgängliga på
Digitalt museum. Riksförbundet ger ut tidningen Hemslöjd och driver Hemslöjdens förlag,
som ger ut böcker om hur man slöjdar själv och
som berättar om hur slöjd blir till. Hemslöjden
har en särskild barn- och ungdomsverksamhet,
Slöjdklubben. Hemslöjden har egen kursverksamhet, Hemslöjdens kurser. Dessutom har
Hemslöjden en egen utbildning på Sätergläntan
hemslöjdens gård i Insjön i Dalarna.

SAMMANFATTNING
Underlaget för Hemslöjdens verksamhetsberättelse 2013 är Hemslöjdens verksamhet på nationell, regional och lokal nivå. Verksamheten
grundar sig på Hemslöjdens verksamhetsplan
2012 – 2014, den strategisk plan för 2013 som
antogs av förbundsstämman 2013, samt uppdraget som riksförbundet får från Nämnden för
hemslöjdsfrågor.
Efter ett succéfyllt jubileumsår 2012, med fler
än 800 aktiviteter över hela landet och 1 067
artiklar om hemslöjd i olika tidningar, har
2013 varit ett år då hela organisationen samlat
sig för att ta tillvara och utveckla det fantastiska resultatet från år 2012. Förbundsstämman
2013 fattade flera nydanande beslut:

Beslut om ny grafisk profil för Hemslöjden.
Till den grafiska profilen har det under året
tagits fram en manual, som underlättar arbetet
för föreningarna att använda sig av den nya
grafiska formgivningen.
En arbetsgrupp bildades, med representanter
från hemslöjdsföreningarna, med uppdrag att
formulera en Övergripande Verksamhetsplan
2014 – 2017.
Under året har en övergripande verksamhetsplan formulerats. Verksamhetsplanen har
presenterats för medlemsföreningarna under
två arbetsdagar i Stockholm.
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Medlemmarna I fokus.
Efter att i mer än 100 år arbetat i en organisation med traditionell, hierarkisk modell beslutade förbundsstämman att sätta medlemmarna
i fokus, dvs. vända pyramiden.
Under året har också de båda hemsidorna
hemslojden.org och alltomhemslojd.se slagits

ihop till hemslojden.org. Här hittar man bland
annat Slöjdkalendern som visar alla aktiviteter
som sker i hela landet, medlemsföreningarnas
egna hemsidor, riksförbundets sida, barnaktiviteter och mycket, mycket mer.

ORGANISATION
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
Hemslöjden, är den ideella hemslöjdsorganisationen för landets hemslöjdsföreningar. Uppdraget är att främja hemslöjd i Sverige.
Hösten 2013 är 22 länshemslöjdsföreningar/
förbund, två landskapsföreningar, två riksföreningar och en riksorganisation medlemmar i riksförbundet. Det finns ca 63 lokala
hemslöjdsföreningar som är medlemmar i sin
länsförening/förbund. Cirka 14 700 personer är
medlemmar i någon av de lokala eller regionala
hemslöjdsföreningarna eller riksföreningarna.

Medlemsantalet har sedan 2009 ökat med 22%,
från 12 086 medlemmar 2009 till 14 739 medlemmar 2013.
Riksförbundet äger bolaget Svensk Slöjd AB,
ett servicebolag för den ideella verksamheten.
Här ryms de tre affärsområdena, tidningen
Hemslöjd, Hemslöjdens förlag och butiken
Svensk Slöjd. Inom bolaget kan även vissa projekt drivas. Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund är den största ägaren till Sätergläntan Hemslöjdens gård, där det bedrivs
både fleråriga utbildningar och kortkurser.
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MEDLEMSUTVECKLING
Antalet medlemmar i organisationen har 2009 - 2013 ökat med 22 %. Detta ses som mycket
positivt då antalet medlemmar generellt minskar inom den ideella sektorn. Antalet medlemmar
ökade under 2012 med nästan 1 200 personer. Under 2013 har medlemsantalet fortsatt att öka, nu
med 500 personer.

2009
12 086 medlemmar
2010
12 538 medlemmar
2011
13 030 medlemmar
2012
14 218 medlemmar
2013
14 739 medlemmar
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ÖVERGRIPANDE MÅL 2013
Att göra Hemslöjden mer synlig och mer
samtida.
Detta är det övergripande målet som Hemslöjden arbetat med under ett antal år. För att
kunna nå målet på ett metodiskt sätt startade
2008 projektet, Den samtida hemslöjden, som
involverade hela hemslöjdsorganisationen.
Projektet, som avslutades 2011, ledde bl.a. fram
till en gemensam kommunikations- och varu-

märkesplattform för hemslöjdsorganisationen.
Därefter vidtog det strategiska arbetet med att
förbereda och genomföra Jubileumsåret 2012.
Under 2013 har arbetet fortsatt för att ta
tillvara hela den ideella organisationens möjligheter att nå ut med sina aktiviteter, genom
en ny gemensam grafisk profil och ny hemsida.
Arbetet för att göra Hemslöjden mer synlig
pågår också i det interna arbetet i organisationen, bl.a. genom att skapa större delaktighet i
organisationen och arbeta med att sätta medlemmarna i fokus.

PRIORITERADE
OMRÅDEN 2013

ÖVERGRIPANDE
MÅL 2014-17

Att göra Hemslöjden mer synlig och mer
samtida.
1.Hemslöjden i civilsamhället.

Tillsammans skapa en gemensam stabil
väl strukturerad, modern och funktionsgrundad organisation.

2.Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet.

Tillsammans stärka hemslöjdsföreningarnas kulturposition och roll i samverkansmodellen.

3.Hemslöjdens arbete för ökad hållbarhet.
4.Hemslöjden som näring.

Tillsammans stärka möjligheterna för
barn och unga att ta del av hemslöjdens
djupa kunskap.

5.Hemslöjden för internationell och interkulturell verksamhet.

Tillsammans stärka hemslöjdsföreningarna i uppdraget att vara kulturbärande
och näringsutvecklande ur ett hållbarhetsperspektiv.
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VERKSAMHET
1. HEMSLÖJDEN I CIVILSAMHÄLLET
Det långsiktiga målet för Hemslöjden i civilsamhället är att med hänsyn till samverkansmodellen utveckla föreningsverksamheten
inom Hemslöjden.
Detta genom att skapa en långsiktig handlingsplan för hela organisationen och positionera
Hemslöjdens föreningsliv i den nya samverkansmodellen, samt att utveckla det regionala
hemslöjdsengagemanget och öka antalet medlemmar i organisationen
Resultat 2013
Hemslöjden söker nya lösningar för den
100-åriga verksamheten. För att få en aktivare
föreningsverksamhet i hela landet och för att
stärka hemslöjdens roll i samverkansmodellen
initierade riksförbundet nya arbetsmetoder vid
förbundsstämman 2013. En arbetsgrupp bildades genom att de närvarande vid stämman frivilligt kunde anmäla sig till att delta i arbetet
med att skriva en övergripande verksamhetsplan för Hemslöjden 2014 – 2017. I arbetsgruppen, som har haft tre möten, deltog Helena
Wottle, Gotland, Jeanette Rapp, Örebro, Karin
Jönsson, Stockholm, Lena Bengtsson Hedlund,
Skåne, samt från förbundet Malou Örner, Kerstin Andersson Åhlin, och Agneta Carlson.
Gruppen arbetade utifrån de prioriterade
områden som Svenska Hemslöjdföreningarnas
Riksförbund får från Nämnden för hemslöjdsfrågor, utifrån de lyckade resultaten som kom
ur Jubileumsåret och inte minst med uppdraget att sätta medlemmarna i fokus. Mellan
träffarna diskuterades innehåll och formule-

ringar och alla medlemsföreningar hölls informerade om vad som behandlats vid träffarna.
I november hölls ett tvådagars föreningsmöte
i Stockholm för att arbeta med förslaget till
den nya ”Övergripande Verksamhetsplanen
2014 – 2017. På mötet deltog 47 personer, en
extern processledare höll i arbetsprocessen,
som introducerades av arbetsgruppen. Med sig
hem från mötet hade alla medlemsföreningar
ett underlag för att kunna formulera regionala
verksamhetsplaner.
Den ideella organisationen har under året
arbetat med att:
• Vända den traditionella, hierarkiska pyramiden – med ett rikskansli i toppen och
medlemmarna i botten – och nu istället sätta
medlemmarna i toppen och därmed i fokus.
• Den nya Övergripande Verksamhetsplanen
2014 – 2017 har processats med medlemsföreningarna.
• Medlemsföreningarna skriver sina regionala
handlingsplaner med utgångspunkt från den
gemensamma strategin.
• Under året har en intern omorganisation
gjorts på förbundskansliet för att på ett mer
tidsenligt och professionellt sätt tillmötesgå de
förväntningar som ställs från medlemmar och
bidragsgivare. Fokus läggs på föreningsverksamheten och kommunikation.
• För att stärka den regionala föreningsverk-
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samhetan och föreningarnas roll i samverkansmodellen reser personal från förbundskansliet
ut i landet och besöker medlemsföreningarna.
Varje län besöks med målet att diskutera förutsättningarna för hur hemslöjden i varje region
ska kunna ta en större plats i civilsamhället.
• En ny grafisk profil för den ideella organisationen presenterades på förbundsstämman.
Stämman beslutade att den nya profilen ska
gälla för SHR-organisationen. På programmet
för rundresan till länen ingår också hur den
nya grafiska profilen ska implementeras i verksamheten.
• En manual för den grafiska profilen har
tagits fram.
• En ny hemsida har tagits fram under året.
Nu samsas den tidigare hemslojden.org och
alltomhemslojd.se under samma tak - hemslojden.org.
• Medlen till rikskonsulenten i spets, som
Föreningen Svenska Spetsar varit huvudman
för i många år, kommer att tas bort. Med
anledning av detta genomförde riksförbundet
tillsammans med Svenska Spetsar en förstudie om möjligheterna för föreningens framtida verksamhet. Förstudien finansierades av
Tillväxtverket, NFH och riksförbundet. Förstudien visade att föreningen har stora utvecklingsmöjligheter och möjligheter till en lönsam
verksamhet. För att bygga upp en fungerande
modern organisation krävs utvecklingsbidrag
samt en samverkan med kommun och region.
Riksförbundet stöttar föreningen i detta omfattande arbete. Som grund för den framtida
utvecklingen finns också den turistekonomiska
utvärdering som HUI-research gjorde under
2012 i Vadstena och på utställningen, ”Spets”,
på Vadstena slott.

• På senhösten kopplades riksförbundet in för
att bistå Västerbottens läns hemslöjdsförening i
deras åtaganden när det gäller projektägarskapet för de aktiviteter som händer i norrlandslänen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland
och Jämtland) under Umeå Kulturhuvudstad
2014. Det har gällt avtalsskrivning, uppordning av projektbudgetar och framtagandet av
en organisationsplan för projekten, Next Level
Craft och Sloydify Society. Den 1 februari 2014
kommer en projektkoordinator att anställas
och riksförbundet lämna över arbetet till föreningen. Riksförbundet kan dock även i fortsättningen vara kontakt och stöd för föreningen i
detta arbete.
• Riksförbundet har under hösten börjat
förbereda sig på hur förbundet kan vara ett
mer uttalat stöd för medlemsföreningarna i
huvudmannaskapsfrågor och arbetsgivarfrågor. Detta arbete kommer att utvecklas vidare
under 2014.
• Under året har Hemslöjdens samlingar
digitaliserats. NFH och SHR har gemensamt
flyttat över databasen Hemslöjdens samlingar
från en databas till en annan, detta för att göra
det möjligt att visa samlingarna på Digitalt
museum.
• Riksförbundet är huvudman för Hemslöjdens kurser med medel från Skolverket.
Kurserna administreras av riksförbundet och
genomförs av hemslöjdsföreningarna i samverkan med hemslöjdskonsulenterna. Under 2013
genomfördes 85 kurser i 12 län och en riksorganisation och 814 personer gick på någon av kurserna. Under perioden 2009-2013 genomfördes
i genomsnitt 97 kurser, under 2 894 lektioner,
i 14 län med 910 deltagare, inom Hemslöjdens
kursverksamhet.
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2. HEMSLÖJDENS BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHET
Det långsiktiga målet för barn och ungdomsverksamheten inom hemslöjden är att finnas
på barns och ungas villkor.
Detta genom att skapa slöjdklubbar, med inriktning på det tvärkulturella mötet, i minst
två kommuner i varje län. Hitta nya modeller
för ungdomars organisering inom hemslöjden.
Utveckla Slöjdklubben 2.0 för barn med funktionsnedsättning med lansering sensommaren
2012.
Resultat 2013
Barn och ungdom har sedan många år varit
ett prioriterat område för Hemslöjden. Det är
angeläget att pröva olika metoder för att utveckla och stärka arbetet med barn och unga
inom den ideella sektorn och Slöjdklubben är
en del av det arbetet. Riksförbundet har under
ett antal år via olika projektmedel kunnat ha
en projektledare anställd med inriktning på
barn och unga. Uppdraget har varit att skapa
en ny hemsida för barn och ungdom, en sida
som också är anpassad för barn och unga med
funktionsnedsättning. Projektmedel för detta
arbete har 2011 – 2012 kommit från Post och
Telestyrelsen. Uppdraget har också varit att
anpassa Slöjdklubbens koncept så att det fungerar inom föreningsverksamheten, samt att
samarbeta med hemslöjdskonsulenterna när
det gäller handledarutbildningen för slöjdklubbshandledare.
• Den nya hemsidan färdigställdes i maj 2013
och projektet rapporterades till Post och Telestyrelsen. Dock finns en hel del kvar att utveckla på hemsidan.
• Projektledaren slutade i maj 2013. Tyvärr
har det inte funnits några ekonomiska möjlig-

heter för förbundet att anställa en ny person
med ansvar enbart för barn och unga.
• Ett arbete har påbörjats för att finna nya
former för hur Slöjdklubben ska kunna bli en
naturlig del i föreningarnas verksamhet. Detta
också för att öka antalet unga medlemmar i
organisationen.
• Ett arbete är påbörjat för att finna formerna
för att ta tillvara unga slöjdares intresse för
hemslöjd.
• Ett arbete har även startat för att hitta mer
varaktiga och stabila former för utbildningen
för slöjdklubbshandledare, för såväl pedagoger
som volontärer inom föreningsliv.
Kommentar
Det pågår barn- och ungdomsverksamhet i de
regionala och lokala hemslöjdsföreningarna.
Det är inte alltid som denna verksamhet kal�las slöjdklubb. Förbundskansliet arbetar med
att se över hur Slöjdklubben ska kunna bli
varumärket för all barnverksamhet inom
Hemslöjden. En anpassning av konceptet till
de förutsättningar som råder inom den ideella
organisationen är nödvändig för att Hemslöjden som organisation ska kunna driva denna
verksamhet.
Arbetet med att finna konkreta metoder där
barn- och ungdomsverksamheten inom Hemslöjden blir en naturlig del i föreningslivet fortsätter. Idag är det svårt att sammanställa och
rapportera hur många barn och unga som är
involverade i Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet. Vi arbetar vidare med att få fram
formerna för hur effekterna av denna verksamhet ska kunna mätas och rapporteras.
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3. HEMSLÖJDENS ARBETE FÖR
ÖKAD HÅLLBARHET
Det långsiktiga målet för Hemslöjdens hållbarhetshetsarbete är att förstärka Hemslöjden som ett hållbart alternativ.

nicera och skapa en medvetenhet om vikten av
hållbarhet inom såväl hemslöjdsrörelsen som i
våra olika målgrupper.

Detta genom att värna naturmaterial, material
som går att återbruka och som kommer ur en
hållbar miljö. Vi strävar även efter att slöjden
ska ha en självklar plats i alla människors liv
och vara det sociala och resurssnåla alternativet.

• Under året har riksförbundet ingått i NFHs
arbetsgrupp för Slöjd Håller. Diskussioner med
medlemsföreningarna pågår om hur vi ska
uppdatera den ideella hemslöjdsorganisationens policy för hållbart arbete inom hemslöjden
ur såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv.

Resultat 2013
För att Hemslöjden ska kunna positionera sig
som ett hållbart alternativ, krävs att hållbarhet genomsyrar all verksamhet, samt att vi
skapar slagkraftiga argument för hållbarhetsperspektivet inom hemslöjden. Här finns
mycket kvar att göra när det gäller att kommu-

Kommentar
Även inom detta område saknar vi än så länge
metoderna för att mäta och rapportera effekterna av såväl riksförbundet som medlemsföreningarnas arbete.
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4. HEMSLÖJDENS SOM NÄRING
Det långsiktiga målet inom hemslöjdsrörelsen som näring är att utveckla en metod för
att öka synligheten för slöjdnäringen.
Detta genom att följa upp och vidareutveckla
de idéer som kommit upp under jubileumsåret
gällande de kulturella och kreativa näringarna
och som stärker slöjdarnas ställning och branschen som helhet.
Resultat 2013
Hemslöjden tar plats och bidrar till förnyelse
och tillväxt inom näringen. För att bidra till
ökad tillväxt inom hemslöjdssektorn arbetar
de ideella läns- och lokalföreningarna med att
anordna slöjdutställningar, delta på mässor,
anordna kurser och workshops. Hemslöjden
bidrar till att utveckla projekt för enskilda
slöjdare och för slöjdare i nätverk. Hemslöjdsbutikerna inom organisationen är en utmärkt
kanal för att dels synliggöra slöjden, dels marknadsföra slöjdarna och därigenom stärka deras
ställning i samhället.
• Riksförbundet utgör bransch och utser en
granskningsnämnd för gesäll- och mästarbrev
i handvävaryrket, broderiyrket och stickningsyrket. Gesäll- och mästarbrev är ett bevis på
yrkeskunnandet inom branschen. Granskningsnämnden, som består av tre personer
knyter ett antal experter och referenspersoner
till sig. Under 2013 inkom tre ansökningar om
att avlägga gesällprov. Ett gesällprov i broderiyrket/konstbroderi tilldelades stora belönings-

medaljen för sitt arbete. Gesällen utsågs också
till årets gesäll av Stockholms hantverksförening och tilldelades ett stipendium på 20 000
kr. Ännu ett gesällprov i broderiyrket/konstbroderi tilldelades lilla belöningsmedaljen för sitt
gesällprov.
• En ansökan avslogs.
• Under året har arbetet med att undersöka
möjligheterna för att Hemslöjden även ska kunna utgöra bransch för träslöjdsyrket påbörjats.
Arbetet fortsätter under 2014.
• Sätergläntan Hemslöjdens skola utbildar
slöjdare som kan starta egna företag och här
ges också kurser där slöjdare kan kompetensutvecklas.

Kommentar
Hemslöjdskonsulenterna, med sina breda kontaktnät och djupa kunskaper inom slöjdområdet, är viktiga samarbetspartner för hemslöjdsföreningarna. Det är i dagsläget inte möjligt
att rapportera hur näringsfrågorna drivits runt
om i landet inom den ideella hemslöjdsorganisationen. Även här strävar riksförbundet efter
att få fram mätmetoder som utifrån kvalitativa- kvantitativa- och effektmål kan visa på hur
Hemslöjden arbetar med detta fält. Det är även
eftersträvansvärt att kunna rapportera siffror
från hemslöjdsbutikernas försäljning av slöjd.

H EMSLÖJ DENS V ER K SA M H ETSBER ÄT T ELSE

••• 16 •••

5. HEMSLÖJDEN FÖR INTERNATIONELL OCH INTERKULTURELL
VERKSAMHET
Det långsiktiga målet för det internationella
och interkulturella arbetet inom hemslöjden
är att utveckla metoder för hur vi ska jobba
med dessa frågor.
Resultat 2013
Den ideella hemslöjdsorganisationen med all
sin verksamhet har stora möjligheter att främja etnisk och kulturell mångfald och att utveckla internationellt och interkulturellt utbyte.
Riksförbundet strävar efter att finna en modell för hur slöjden kan visas som den globala
företeelse den är. Det är angeläget att utveckla
samarbetet med det kontaktnät vi redan har,
men det är också angeläget att identifiera nya
samarbetsparter utanför Europa för att öka
mångfalden inom hemslöjden. Lika viktigt
är det att finna samverkansformer inom det
interkulturella fältet. Riksförbundet är medlem
i det Europeiska hemslöjdsförbundet, European
Folk Art and Craft Federation, EFACF, och i
det Nordiska hemslöjdsförbundet. Verksamhetschefen sitter i styrelsen för det Europeiska
hemslöjdsförbundet.
• Under året har Europeiska förbundet haft
tre sammanträden i samband med andra
aktiviteter. Ett i Amsterdam för att besöka en

Nederländsk organisation för stickning, som
hade intresse för att bli medlemmar i förbundet. Ett i Estland i samband med att Estland
överlämnade presidieskapet till Finland. I samband med detta möte genomfördes också ett
internationellt sticksymposium. Ett i Finland
i samband med att den finska hemslöjdsorganisationen firade 100-års jubileum. Under året
har Europeiska förbundet fått en ny medlem –
Serbien.
• Det Nordiska hemslöjdsförbundet har haft
två möten, ett i Estland i samband med det Europeiska mötet där och ett i Finland i samband
med det Europeiska mötet där. Inom Nordiska
förbundet ordnas familjeläger växelvis i de
olika medlemsländerna. 2013 var det Sveriges
tur att anordna läger. Sverige bjöd in till ett
läger med inriktning på Slöjdklubbskonceptet,
anpassat för barn och vuxna. Lägret skulle
hållas i Östergötland. Tyvärr blev det för få
anmälningar och lägret fick ställas in.
Kommentar
Vår ambition är att skapa checklistor som bidrar till att förenkla arbetet med internationell
och interkulturell verksamhet inom Hemslöjdens alla verksamhetsfält.
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UR MEDLEMSFÖRENINGARNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
FÖR 2013
Ambitionen är att i riksförbundets verksamhetsberättelse kunna rapportera från den
omfattande hemslöjdsverksamhet som bedrivs runt om i landet.
För detta krävs att det finns en gemensam
struktur för medlemsföreningarnas och förbundets verksamhetsberättelse. Vi arbetar intensivt för att detta snarast ska kunna förverkligas. För 2013 kan riksförbundet här endast
visa ett axplock från medlemsföreningarnas
imponerande verksamhet.

Aktiviteter
En sammanställning av titlarna på - Kortare
och längre kurser, Pröva-på-verksamhet, Demonstrationer, Slöjdkaféer, Öppet hus, Föreläsningar, Seminarier, Workshops och andra
slöjdaktiviteter. Detta är en blandning av vad
som skett i olika från län.
Linberedning, Spinning, Växtfärgning,
Snodd- och bandtillverkning, Kreta en gubbe,
Krympburkar, Krokning, Tovning, Knopar,
Svarvning, Drejning, Repslagning, Svartgodskeramik, Tovning, Fortsättningskurser, Fläta
en hasselkorg, Trädgårdsmöbler av pelletspallar, Tvåändsstickning, Spinna tunt, Nytt och
annorlunda, Gör din egen ljusstake, Fingra
band och väv med brickor, Hur miljövänlig
är hemslöjd? Fågelholksverkstad, Stick- och
täljgillen, Fågelholkscafé, Klink på fri hand,
Att kopiera en matta, Poetiska uttryck i
hampa, Lin och ull, Att fläta ett minne, Etnovantar och fräcka sukkar, Almedalsveckan,
Brickvävningsdag, Ullspinning, Stickkurser,
Dräktsömnad, Vi gör färdigt, Textilt återbruk,
Halmslöjd, Tygtryck, Bygg en ljusstake, Folk-

dräktssömnad, Skånskt yllebroderi, Sticka
med två färger och våga klipp, Lär dig sticka
på engelska, Sticka med Helga Isaager, Tuskaftsband och mönstervävda band, Sy till fest,
Brodera på ylle, Vitbroderi, Pilkorgsflätning,
Brodera med guld och silver, Skånsk konstvävnad, Träsvarvning enligt skärmetoden,
Folklig tvist- och korssöm, Träslöjd, Broderi
från Afghanistan, Flamskvävning, Virka
gamla och nya tekniker med variation, Sticka
vantar, Montering med det lilla extra, Brodera
en grannlåtsdyna, Inspiration&fritt broderi,
Prova-på intarsia, Applikation och mola, Knappen knäpper upp Europa, Smygmaskvirkning, Ryaknytning, Äggoljetempera, Folkligt
dräktmode, Pappersklipp, Ljusstöpning, Fällsömnadskurs, Fiberfestival i Vännäs, Sashiko
broderiworkshop, Virkade plastarmband, Blommor av finska papperssnören, Pappersvikning,
Japanska snoddar, Trädgårdsslöjd, nålbindning, Dominostickning, Hemslöjdens dag,
En sammanställning av titlarna på större och
mindre – Utställningar – blandat från länen
Garva lagom, Vävning för Alla, Närproducerat,
Halmens Magi, Kända och okända djur, Barn
från fritidshem ställde ut, Varde ljus, On the
other side, Skinn och Skäl, Broderiet hyllar
litteraturen, Strumpor från Turkiet och vantar från Gotland, Vävutställning, Vävning för
alla, Vävning för barn, Vävning i vävstuga, Att
kopiera en matta, Fönster från förr, Ett stycke
kvinnohistoria, Luftskepp, Vantar, Kung Carl
Gustaf 40 år på tronen, Sticknätverkets utställning, Vasastans vävstuga, Pricken över
i – Retro 60 tal, Skaraborgsslöjdarnas höstutställning, Mira Bodirozas utställning, Julut-
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ställningen med tema Stjärna, Vad finast man
har - en utställning av Karin Ferner och Monica Hallén, Med nya ögon – 22 tolkningar av
yllebroderier, Utvalt – konsthantverk, Slöjd och
form i Skåne, Gamla traditioner i nya material,
Återbruk och restanvändning, Julkrubbor, inlånade från medlemmar, Våga väva, Fällar och
fälltäcken, Ser du löven för alla träd, Självklart
– 100 år av Hemslöjd i Västerbotten, Slarvan.
Flera föreningar har - Akademier
Stickakademien, Tovningsakademien, Täljakademien, Lapptäcksakademien, Knyppelakademien, Skinnakademien.
De allra flesta länen har verksamhet för barn
och unga
Slöjdklubbar, Ung Slöjd, Pröva på verksamhet,
Deltagande i skapande skola, Kulturdagar,
Lovdagsslöjd, Slöjdläger, ETNO-läger, Saga och
slöjd, Kurser för unga, Familjeslöjd, Handledarnätverk, Familjelördag.
Andra aktiviteter är - Mässor, Marknader,
Festivaler, Slöjddagar
Julmarknader, Höstmarknader, Vårmarknader,
Slöjdmässor, Stadsfestival, Trädgårdsmässor, Skogens dag, Nolia mässan, Syfestivalen
i Stockholm, Cityfestivalen, ORKA-mässan,
Kulturnatten, Världskulturfestivalen.
• Föreningarna genomför också medlemsmöten och resor för medlemmarna.
• Medlemslotteriet med slöjdföremål som vinster är vanliga inom föreningarna.
• Hemslöjdsföreningarna har stora samlingar
av slöjd, framförallt textil. Sedan 1996 har
ett samarbete mellan NFH och riksförbundet
pågått för att bistå föreningarna med att digitalisera sina samlingar, resultatet är hittills 45
000 föremål fördelat på 20 databaser. Dessa databaser har under en längre tid varit i behov av

att moderniseras så att föremålen på ett enkelt
sätt ska bli sökbara. Under hösten genomfördes
en migrering av databasen till PrimusNett, vilket inneburit att det nu finns möjlighet att visa
samlingarna på Digitalt museum. Dalarna/Falun, Skåne, Kronoberg och Medelpad ingår i ett
pilotprojekt för att finna formerna för hur samlingarna ska kunna visas på Digitalt museum
och för hur arbetet med att fortsätta lägga in
föremål i Digitalt museum ska gå till.
• Många medlemsföreningar har dräktråd,
som verkar för att ta fram bra material, mönster och tillbehör till folkliga dräkter. Dräktråden är ofta sammansatta med representanter
från hemslöjdsföreningen, hembygdsföreningen, studieförbund, kursledare och hemslöjdkonsulenten.
• Många av föreningarna delar ut stipendier
till slöjdare och till ungdomar.
• Under 2013 var 9 medlemsföreningar huvudman för hemslöjdskonsulentverksamheten.
• Under 2013 var 21 hemslöjdsbutiker anslutna till någon av medlemsföreningarna.
Föreningarna har bra kontakt med den lokala
pressen och annan lokal media. Föreningarna kommunicerar också genom, nyhetsbrev,
Hemsidor, Bloggar, Facebook-sidor, Filmer på
You Tube, Instagram, Pinterest, Programblad
och Medlemsblad både i Digital- och i pappersform.
Exempel på samarbeten med andra organisationer
Studieförbund, Bibliotek, Konstföreningar, Kulturcenter, Skolor, Museer, Ideella föreningar,
Kommuner, Regioner, Landsting, Hemslöjdskonsulenterna, Fastighetsbolag, Hembygdsföreningar
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Kommentar
När man läser föreningarnas verksamhetsberättelser slås man av den mångfald av
verksamheter som bedrivs inom den ideella
föreningsverksamheten för och med såväl barn,
unga som vuxna. En ny krävande uppgift vilar
på civilsamhället, när det gäller att vara en del
av den nya samverkansmodellen. Kulturpolitiken tycks förvänta sig att de ideellt arbetande
krafterna i föreningslivet ska kunna mäkta
med att förändra ett helt system. Inom Hemslöjden gör vi vad vi kan och mer därtill med de
små resurser vi har för att anpassa oss till det
nya systemet. Vår övertygelse är ändå att om
föreningslivet ska kunna utvecklas och vara
blomstrande krävs eldsjälar som får utlopp för
sin drivkraft. Inom föreningslivet sker detta
bl.a. genom att känna sig delaktig, träffa andra
med samma intresse och ha roligt.

Skåne
• 258 aktiviteter för allmänheten av typen
kurser, föredrag, seminarier, workshop m.m.,
3238 deltagare.

Det har i år inte varit möjligt att sammanställa aktiviteterna hos medlemsföreningarna,
vare sig det gäller effektmål eller kvantitativa
mål, men här några exempel på kommentarer
från föreningarnas verksamhetsberättelser,

• Tre utställningar, 8 140 besökare

Dalarna
I hela länet har under året förbundets medlemsföreningar genomfört 135 aktiviteter, varav 26 olika slöjdkurser, i vilka ingår 6 SHR:s
länsanknutna kurser.

• Aktiviteter för barn av typen Slöjdklubben,
workshop, temadagar m.m., 792 deltagande
barn.
• Utbildning för pedagoger och lärare, 36 deltagare.
• Aktiviteter i 22 kommuner.
• 203 aktiviteter av typen slöjdkaféer, kurser,
utställningar osv., 2 837 deltagare.
• 60 aktiviteter av typen öppen verksamhet
t.ex. utställningar och öppen verkstad, 14 815
deltagare.

Västmanland
Under året har 168 programpunkter genomförts och de har besökts av 13 828 personer.
Verksamheten har ägt rum i alla länets kommuner. 7 programpunkter har varit utställningar med bl.a. teman som återbruk, keramik,
skogen, broderi och tovning. De har sammanlagt besökts av 10 295 personer. De lokala,
ideella föreningarna har, som alltid, bedrivit
en omfattande verksamhet riktad till barn och
unga, den intresserade allmänheten och aktiva
slöjdare. Om man fördelar aktiviteterna över
året kan vi konstatera att en slöjdaktivitet genomförts någonstans i länet varannan dag. Det
är imponerande!
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BOLAGET SVENSK SLÖJD AB
Svensk Slöjd AB är ett helägt bolag till
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

av besökarna var kvinnor mellan 25 – 75 år.
”Pysslande Petra” i alla åldrar liksom hantverkararna ”Helena och Henrik” besökte mässan!

Konceptbutiken Svensk Slöjd I Stockholm
Butiken ligger på Nybrogatan 23 i Stockholm
och drivs sedan 2001 som konceptbutik. Genom
butiken fullföljer förbundet bl.a. sitt uppdrag
inom slöjdnäringen. Under 2013 har butiken
fortsatt att utveckla sortimentet och genom
fönsterutställningar och försäljning presenterat de slöjdare som utnämndes till mästare
vid jubileet 2012. Renovering av fastigheten
under hösten påverkade försäljningen negativt.
Butiken har även 2013 fått mycket publicitet
och journalister fortsätter alltjämt att låna
produkter för mode- och inredningsreportage i
tidningar, magasin och TV.

Försäljningen av böcker ökade under 2013 med
20% jämfört med 2012.

Hemslöjdens förlag
Under 2013 har tre nya mönsterböcker kommit ut ”Virka” av författaren Maria Gullberg,
”Virktekniker” av författaren Maria Gullberg
och ” Brodera på linne” av författaren Monica
Hallén.
Hemslöjdens förlag och tidningen Hemslöjd
deltog på Bok och Bibliotek i Göteborg 26-29
september 2013. Förlaget delade monter med
Sätergläntan hemslöjdens gård, hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Växbo lin, Mora
Hemslöjd och utbildningen ”Ledarskap i slöjd
och kulturhantverk” i Göteborg. Ett monterprogram fanns varje mässdag, med slöjddemonstrationer som hade anknytning till bokförsäljningen. Dessutom genomförde tidningen en
intervju i timmen med någon av bokförfattarna
eller med någon som medverkade i senaste
numret av tidningen.
Hemslöjdens förlag deltog för första gången på
Syfestivalen i Älvsjö 25-27 oktober 2013. Här
kunde märkas att besökarna är ett tvärsnitt av
Sveriges handarbetande befolkning. Minst 95%

Tidningen Hemslöjd
Under 2013 vann Hemslöjd det prestigefyllda
Publishingpriset för andra året i rad i kategorin facktidningar/specialtidningar. Hemslöjd
vann också Sveriges Tidskrifters tävling som
Årets omslag, samt nominerades till Svenska
Designpriset och till Tidskriftspriset och
tidningens AD Carl- Anders Skoglund nominerades för andra året i rad till Tidskriftspriset
som Årets AD för sitt arbete med Hemslöjd.
Under året har tidningen kommenterats och
recenserats bl.a. i DN, GP och pressbyråns
stora tidningsguide under vinjetten guldkorn,
samt medverkat i SvT – Kulturnyheterna och i
radions Nordegren i P1. Under tidningens nya
hemsida finns från 2013 fyra gästbloggare.
Under 2013 var den av Tidningsstatistik, TSkontrollerade upplagan 13 500 exemplar.
2013
13 500 exemplar
2012
13 400 exemplar
2011
13 400 exemplar
2010
12 900 exemplar
2009
13 000 exemplar
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UTMÄRKELSER 2013
Medaljer
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
fick 1945 medgivande av Konung Gustav V
att återuppliva de år 1753 av medaljgravören
Daniel Fehrman utförda medaljerna, som
instiftades av Konung Adolf Fredrik och Drottning Lovisa Ulrika, en för kvinnliga och en
för manliga slöjdare. Den 22 november 1954
fastställde Konung Gustav VI Adolf de bestämmelser som fortfarande gäller för utdelning av
dessa medaljer.

Medaljen i guld har tilldelats
HKH Prins Eugen (1945), överhovstallmästare H. O. Ramel(1945), fröken Lilli Zickerman
(1945), fru Anna Fahlén (1949), landshövding
Bo Hammarskjöld (1951), fru Mattis Hörlén
(1952), professor Gerda Boëthius (1954), rektor
Erland Borglund (1954), fru Emma Jacobsson
(1964), byrådirektör Carl Lamberth (1965), fru
Ulla Melin (1965), verkställande direktör Gull
Lillecrona (1968), textilkonstnär Märtha Gahn
(1970), docent Anna-Maja Nylén (1971), direktris Gertrud Ingers (1971), verks. direktör Eric
Hanes (1976), intendent Gunnel Hazelius Berg
(1978), spetskonsulent Sally Johanson (1980),

Hemslöjdens förtjänstmedalj är avsedd att utgöra en belöning för framstående insatser inom
hemslöjdens område, för främjande av hemslöjd
eller för mångårigt och skickligt hemslöjdsarbete.
Medaljen i guld eller silver delas ut av styrelsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund. Hemslöjdsförening eller minst tre
ledamöter i styrelsen för Riksförbundet kan
föreslå lämpliga medaljörer.

förste hemslöjdskonsulent Brita Sundblad
Laurin (1981), förvaltningschef Bertil Uggla
(1986), förbundsordförande Ingegärd Oskarsson (1989), rektor Greta Johansson (1992),
länshemslöjdskonsulent och slöjdare Kjell
Wikström (1995), länshemslöjdskonsulent och
slöjdare Wille Sundqvist (1995), textilkonstnären Edna Martin (1998), intendent Sofia Danielson (1998), chefredaktör Katarina Ågren,
(2001), docent Elisabet Stavenow-Hidemark
(2001), textilkonstnär Wanja Djanaieff, (2005),
f.d. intendent Ingrid Bergman (2009).
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Förtjänstmärket

Diplom för slöjd

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
tog 1978 fram ett förtjänstmärke i guld. Förtjäntmärket utgör ett komplement till förtjänstmedaljen i guld och silver.

Diplom för slöjd är ett grafiskt blad efter ett
pappersklipp av Agneta Flock. Diplomet kan
delas ut av hemslöjdföreningarna eller riksförbundet, som en uppmuntran till slöjdare eller
andra inom hemslöjden verksamma personer.

Förtjänstmärket i guld delas ut till personer,
som på olika sätt utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete till gagn för den svenska
hemslöjden. Det kan utdelas till personer som
arbetar för hemslöjden såväl inom som utom
hemslöjdens organisationer.
Förtjänstmärket kan delas ut av både styrelsen
för respektive hemslöjdförening och styrelsen
för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Förtjänstmärket bekostas av den organisation som delar ut märket.

Fötrtjänstmärket i guld tilldelades 2013:
Anne Ludvigsson, Linköping
Ulla Parkdal, Vaxholm
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Stipendier
Bo Hammarskjölds fond 2013:
Stipendiet delas ut till inom Hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier
som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.
2013 delades 75 000 kr ut fördelat mellan fyra
stipendiater.
30 000 kr till studerande Elin Ivre, Stockholm
15 000 kr till kopparslagare Michaela Ivarsdotter, Väckelsång
15 000 kr till scenograf Tor Cederman, Solna

Märtha Gahns fond 2013:
Stipendiet delas ut till textilkonstnär som har
intresse för och som ägnat sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utbetalning kan
även ske till fritt arbetande textilkonstnärer.
30 000 kr tilldelas, 2013, textilkonstnär Ulla
Parkdal, Vaxholm
Ingeborg Strömbergs fond 2013:
Stipendiet delas ut till yngre svensk slöjdare,
som vill ta vara på och utveckla slöjden inom
Sverige och öka sin yrkesskicklighet.
10 000 kr tilldelas, 2013, studerande Anna
Krång, Våmhus

15 000 kr till studerande Veronica Olofsson,
Mariestad

Gesäll och mästarbrev
Ane Løser, Stockholm, Broderiyrket/konstbroderi, stora belöningsmedaljen
Maria Kamfjord, Huddinge, Broderiyrket/
konstbroderi, lilla belöningsmedaljen
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ARBETSGRUPPER
Centrala avtal för hemslöjdskonsulenterna:

Gruppen för framtagandet av Hemslöjdens
gemensamma verksamhetsplan 2014-2017

Malou Örner
Förbundsordförande.
Helena Wottle
Gotlands läns hemslöjdsförening.
KG Davidsson
Västmanlands läns Hemslöjdsförbund.
Ulf Färnhök
Kalmar läns hemslöjdsförening.
Kerstin Andersson Åhlin
Samordnare.

Karin Jönsson
Stockholms läns hemslöjdsförening.
Lena Bengtsson Hedlund
Staden Malmös hemslöjdsförening.
Jeanette Rapp
Örebro läns slöjdförening.
Helena Wottle
Gotlands läns hemslöjdsförening.
Åsa Järeslätt
Staden Malmös hemslöjdsförening.
Görel Pehrson
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden.
Malou Örner
Riksförbundets styrelse.
Kerstin Andersson Åhlin
Riksförbundets kansli.
Agneta Carlson
Riksförbundets kansli.

Granskningsnämnden för gesäll- och
mästarbrev:
Ulla Engqvist Claesson, Skövde.
Gun Aschan, Stockholm.
Wanja Djanaieff, Stockholm.
Annika Ekdal, Göteborg, from 1 januari 2014.
Granskningsnämnden kan adjungera referenspersoner.

Stipendiekommittén:
Kerstin Wickman, förbundsstyrelsen.
Anders Isgren, hemslöjdskonsulent Kalmar län.
Anna Åhlin Häggström, riksförbundet.
Stipendiekommittén kan adjungera referenspersoner.

ORGANISATIONER DÄR SHR
HAR LEDAMÖTER 2013
Nordens Hemslöjdsförbund
Ordinarie, Kerstin Andersson Åhlin, SHR
Ordinarie, Agneta Carlson, SHR

Sätergläntan
Anne Ludvigsson, ordförande, Linköping
Tina Ehn, ledamot, Hunnebostrand
Silje Andersson, suppleant, Västerås
Europeiska Hemslöjdsförbundet
Ordinarie, Kerstin Andersson Åhlin, SHR
Ordinarie, Anna Åhlin Häggström, Svensk Slöjd
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Styrelse
Malou Örner, förbundsordförande, Stockholm
Kerstin Wickman, 1:e vice ordförande,
Stockholm
Helena Wottle, 2:e vice ordförande, Visby
Christel Engelbert, ledamot, Stockholm
Jögge Sundqvist, ledamot, Umeå
Mia Lindgren, ledamot, Skövde
Per Lodenius, ledamot, Norrtälje
Desirée Liljevall, ledamot, Kalmar

Annsofie Magné, suppleant, Malmö
Åse Berglund, suppleant, Linköping
Anders Ståhl, suppleant, Falun
Valberedning
Birgitta Carlsson, Skövde, sammankallande
Torbjörn Lindström, Borås
Anna-Karin Jobs Arnberg, Stockholm
Agneta Gefors, Kalmar
Ann-Kristin Jonäng, Bollnäs

PERSONAL
På förbundskansliet och inom bolaget Svensk
Slöjd var under 2013 i medeltal 13 personer
anställda, varav 12 kvinnor och en man.
En intern omorganisation har under året
genomförts. Nu finns Verksamhetschef 100%,

Vice verksamhetschef 100%, Kansliansvarig
100%, Föreningsansvarig 100%, Chefredaktör
100%, Redaktör 100%, Redaktionssekreterare
50%, Förlagsansvarig 100%, Marknadsansvarig 40%, Butikschef 75%, Säljare 50%, Ekonomiassistent 100%, Kommunikatör 100%.

ADRESSER
Förbundskansliet
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Telefon: 08 54 54 94 50
E-post: info@hemslojden.org
www.hemslojden.org

Tidningen Hemslöjd
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Telefon: 08 54 54 94 42
E-post: redaktionen@hemslojd-tidningen.se
www.hemslojd-tidningen.se

Hemslöjdens förlag
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Telefon: 08 54 54 94 59
E-post: folaget@hemslojdensforlag.se
www.hemslojdensforlag.se

Svensk Slöjd Butik
Nybrogatan 23, 114 39 Stockholm
Telefon: 08 663 66 50
E-post: butiken@svenskslojd.se
www.svenskslojd.se
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