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SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND  

Protokoll fört vid Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds ordinarie  

förbundsstämma den 25 maj 2019 i Landskrona  

Närvarande: 45 valda ombud för de till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, anslutna 
hemslöjdsföreningarna och hemslöjdsförbunden samt styrelseledamöter, hemslöjdskonsulenter, 
hemslöjdschefer, representanter för Sätergläntan, slöjdare m fl. 

§ 1. Öppnande av mötet 
Förbundsordförande Kent Johansson tackade Skånes Hemslöjdsförbund för välkomnandet och 
programmet under gårdagen. Han konstaterade att hemslöjden är större än vår organisation, men 
att vi som organisation kan bidra till att göra slöjden än större. I det arbetet pekade han på fyra 
utmaningar:  

1. Att förverkliga inriktningen från förra stämman.  

2. Ett öppet och välkomnande arbete. Grunden läggs i de nya stadgar som stämman ska behandla. 

3. Att lyfta och utveckla slöjden som näring 

4. Att stärka den regionala nivån där vi arbetar med kulturplaner mm. Där kombinationen 
föreningsliv, näring och kultur är vår styrka. 

Kent hälsade Kerstin Andersson Åhlin och Anne Ludvigsson samt Friedrike Roedenbeck särskilt 
välkomna och förklarade 2019 års ordinarie förbundsstämma öppnad. 

Kungabrevet 
Kent Johansson läste upp förbundsstämmans hälsning till förbundets Höge Beskyddare HM 
Konungen. 

§ 2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 
Förbundsstämman beslutade att välja Birgitta Andersson, Västmanlands Läns Hemslöjdsförbund till 
ordförande för förbundsstämman och Christine Nielsen, Skånes hemslöjdsförbund, till stämmans vice 
ordförande. 

§ 3. Sekreterare 
Kent Johansson föredrog styrelsens val av Per Erik Kaj, Dalarnas Hemslöjdsförbund, till sekreterare 
för förbundsstämman. Valet fastställdes. 

§ 4. Röstlängd 
Efter upprop beslutade förbundsstämman att fastställa röstlängden1 

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare 
Kristina Söderberg, Västerbottens läns hemslöjdsförening, och Eva Svensson, Hemslöjdsföreningen 
Sörmland, valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 6. Fråga om stämman är i behörig ordning utlyst 
Förbundsstämman godkände utlysningsförfarandet av stämman. 

                                                           
1 Bilaga 1 Röstlängd 
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§ 7. Godkännande av föredragningslistan 
Förbundsstämman beslutade att godkänna föredragningslistan. 

§ 8. Beslut om stadgar för SHR 
Kent Johansson föredrog förslaget2, som diskuterades vid extrastämman i november, och 
informerade om att beslutet innebär att stadgarna kommer att gälla för resten av stämman. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
att anta stadgar för SHR enligt beslut fattat av SHR:s extra stämma den 17 november 20183 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

§ 9. Beslut om förslag till nya normalstadgar för länsförbund och lokalförening 

LÄNSFÖRBUND 
Elisabeth Bjar föredrog förslaget4 till nya normalstadgar för länsförbund5 och lokalföreningar6.  
Jämfört med det utskickade förslaget föreslår styrelsen två ändringar: 

§ 3 Ändamål, första stycket: Hemslöjdsförbundet i X-län har till ändamål att främja… samt att andra 
stycket utgår. 

§ 12 Förbundsstämma, andra stycket:  …när minst fem förbundsmedlemmar begär… 

I diskussionen poängterades att detta är normalstadgar som får anpassas till de olika förhållanden 
som råder på olika platser.  

Det är landstingen som byter till region, inte län. Länet är namnet på det geografiska området. 
Regionen är det beslutande politiska organet. Vi ska ha hemslöjdsförbund i län, inte i regioner. 
Samtidigt är det regionerna vi samarbetar med, inte med länsstyrelserna. Kultursamverkansmodellen 
ligger helt och hållet inom regionerna. 

§ 3. Ändamål, sista stycket diskuteras. Förslag finns om att ändra ”Stödja” till ”samarbeta med” eller 
”främja”. I diskussionen klargörs att det är verksamheten oavsett organisationsform, inte 
konsulenterna i sig, som ska stödjas. Eftersom många konsulenter har andra huvudmän kan vi inte 
ensidigt bestämma att vi ska samarbeta. 

LOKALFÖRENING 
Styrelsen föreslår att ändamålsparagrafen, § 3, ändras på samma sätt som i förslaget till 
länsförbundsstadgar. 

Lena Påhlman yrkar att andra delen i andra stycket ska vara kvar: ” och vara en mötesplats för 
föreningens medlemmar” samt att fjärde stycket ändras till …och ökat intresse, samt skapa opinion, 
för hemslöjdens frågor. 

Styrelsens föredragande ansluter sig till yrkandet. 

Stämman beslutade  
att fastställa normalstadgarna för länsförbund och lokalförening i enlighet med styrelsens förslag 
med de två förändringarna enligt Lena Påhlmans yrkande, samt 

att göra ett tillägg till lokalföreningsstadgarna § 3 ”Med handgjort skapande och bildning som grund 
arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion, för hemslöjdens frågor. 

                                                           
2 Bilaga 2 Styrelsens förslag angående nya stadgar för SHR 
3 Bilaga 3  Stadgar för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
4 Bilaga 4 Styrelsens förslag ang nya normalstadgar 
5 Bilaga 5 Förslag till normalstadgar för länsförbund 
6 Bilaga 6 Förslag till normalstadgar för lokalförening 
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§ 10. Verksamhetsberättelse för 2017 
Kent Johansson föredrog verksamhetsberättelsen7 genom att lyfta några punkter: 

• Do it together som avslutades 2017 och sedan har inspirerat verksamheten 

• Stadgerevisionen som har slutförts idag 

• Den årliga konferensen Handmade Issues,  

• SHR har blivit branschorganisation för krukmakar- och träbildhuggaryrket. Gesäll- och 
mästarbrev är en gammal tradition som också är ett av de mest moderna sätten att erkänna 
yrkeskompetens och komma in i yrkeslivet. 

• Även det helägda bolaget är en viktig del av verksamheten. Tidningen Hemslöjd har fått stor 
uppmärksamhet och flera utmärkelser. 

• Kerstin Andersson Åhlin gick i pension efter många år som en ledande person inom 
hemslöjdsrörelsen. 

Beslutades att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 11. Revisorernas berättelse för 2017 
Revisorn Rose Ericsson föredrog revisorernas berättelse8.  

Denna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 12. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 
Kent Johansson föredrog årsredovisningen för 20179 och förslaget till resultatdisposition. Styrelsen 
har arbetat med att bygga upp en något större reserv i eget kapital 

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2017. 

§ 13 Verksamhetsberättelse för 2018 
Kent Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för 201810 och pekade på följande punkter: 

• Åse Berglund tillträdde som verksamhetschef 

• Projektet runt Zickermanns samlingar och en konferens med Nämnden för hemslöjdsfrågor 

• Kakelugnsmakare tillkom som branschansvar 

• Hemslöjdens dag första lördagen i september 

• Extrastämma om nya stadgar kombinerades med Handmade Issues 

• Tecken i tiden viktigt att arbeta med. Många symboler vandrar mellan olika kulturer 

• Förstudie om digital plattform för kunskapsspridning 

• Tidningen Hemslöjd knöt i två av sina sex nummer an till aktuella samhällsfrågor. Sommarens 
fotbolls-VM respektive Vård, skola omsorg i valrörelsen.  

• Teknikhäften utgivna av förlaget har blivit en succé 

• Ett mer strukturerat samarbete med länsförbunden 

Stämman lade med godkännande verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna. 

§ 14. Revisorernas berättelse för 2018 
Rose Ericsson föredrog revisorernas berättelse11. 

Denna lades med godkännande till handlingarna. 

                                                           
7 Bilaga 7 Verksamhetsberättelse 2017  
8 Bilaga 8 Revisionsberättelse för 2017 
9 Bilaga 9 Årsredovisning 2017 
10 Bilaga 10 Verksamhetsberättelse 2018 
11 Bilaga 11 Revisionsberättelse för 2018 
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§ 15. Fastställande av resultat- och balansräkning 2018 
Kent Johansson föredrog årsredovisningen för 201812. Stipendier och fonder redovisas mer öppet i 
enlighet med en ny lag, därav ”omklassificering ändamålsbestämda medel” i förslaget till 
resultatdisposition. Årets resultat är 561.000:-, delvis beroende på att verksamhetschefen arbetet 
deltid och att ytterligare en medarbetare kommunikatörstjänsten varit vakant under stor del av året. 
Soliditeten är 74 %, vilket är en mycket stark ökning. 

Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

§ 16. Anmälan av resultat- och balansräkning för 2017 för stiftelser 
Ordförande för förbundsstämman anmälde resultat- och balansräkningarna för Bo Hammarskjölds 
Stiftelse13, Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse14, Carl Lamberths Stiftelse15 och Ingeborg 
Strömbergs Stiftelse16. 

Resultat- och balansräkningarna lades till handlingarna. 

§ 17. Anmälan av resultat- och balansräkning för 2018 för stiftelser 
Ordförande för förbundsstämman anmälde resultat- och balansräkningarna för Bo Hammarskjölds 
Stiftelse17, Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse18, Carl Lamberths Stiftelse19 och Ingeborg 
Strömbergs Stiftelse20. Samtliga har minskat något beroende på det låga ränteläget. 

Resultat- och balansräkningarna lades till handlingarna. 

§ 18. Beslut i anledning av SHR:s vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen för 2017 
Resultatdispositionen fastställdes enligt balansräkningen. 

§ 19. Beslut i anledning av SHR:s vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen för 2018 
Resultatdispositionen fastställdes enligt balansräkningen. Det innebär att 2.889.661:- balanseras i ny 
räkning. 

§ 20. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen åren 2017 och 2018 
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 

§ 21. Hemslöjdens verksamhet 
Elisabeth Bjar föredrog styrelsens förslag angående strategisk utveckling21. Det ligger många samtal 
och mycket arbete bakom förslaget och det är viktigt att fortsätta ett gemensamt arbete i den nya 
mandatperioden.  

Margaretha Nielsen, ny ordförande i Halland sa ”Tack och lov att ordförandemötena finns”. 

                                                           
12 Bilaga 12 Årsredovisning för 2018 
13 Bilaga 13 Bo Hammarskjölds Stiftelse 2017 
14 Bilaga 14 Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse 2017 
15 Bilaga 15 Carl Lamberths Stiftelse 2017 
16 Bilaga 16 Ingeborg Strömbergs Stiftelse 2017 
17 Bilaga 17 Bo Hammarskjölds Stiftelse 2018 
18 Bilaga 18 Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse 2018 
19 Bilaga 19 Carl Lamberths Stiftelse 2018 
20 Bilaga 20 Ingeborg Strömbergs Stiftelse 2018 
21 Bilaga 21 Styrelsens förslag angående strategisk utveckling samt Hemslöjdens Strategi och 

verksamhetsplan 2017-21 



5 

 

Kent Johansson poängterar att vi nu tar en gemensam inriktning för hela organisationen, inte bara en 
verksamhetsplan för riksorganisationen. 

Bo Olls betonade att vi rör oss i en ny geografi för kulturpolitiken sedan 2009. Staten och regionerna 
delar på ansvaret för kulturpolitik och ekonomi. Kulturplanerna revideras med 3-4 års mellanrum. 
När vi planerar så berör det inte bara organisationen utan också t ex konstnärer, näringsidkare och 
institutioner. Gårdagens exempel från Skåne är ett bra exempel.  

Frågorna i de regionala planerna berör också kommunerna. Det är viktigt för hemslöjden att bygga 
relationer med beslutsfattare och tjänstemän på alla våra organisationsnivåer. Vi behöver vara med i 
de olika dialoger som sker. Missa inte möjligheten att påverka och ta gärna hjälp av riksorganisa-
tionen. 

Friedrike Roedenbeck från Nämnden för hemslöjdsfrågor talade om att hemslöjden ryms i en rad 
samhällssektorer och på alla nivåer, från ”pojkfotbollen på grusplanen i kvarteret” upp till elitnivån. 
Vi kan nå längre om vi spelar tillsammans.  

På lokal nivå finns kommunerna och kulturskolorna. Regionalt finns hemslöjdskonsulenterna och 
deras huvudmän, länsmuseerna mm och de regionala kulturplanerna. Regionerna arrangerar ofta 
kulturting. Där behöver vi vara med. De regionala kulturplanerna går ut på remiss så att vem som 
helst kan lämna förslag och synpunkter. Läs gärna sidan om slöjd i flera regioners kulturplaner. 
Slöjden beskrivs ofta lite ”pyssligt” och det är viktigt att vi inte bara hamnar där. Vi behöver knyta an 
till Unescokonventionen om det immateriella kulturarvet och till Agenda 2030 där slöjden kan spela 
en stor roll för att sänka trösklar till engagemang.  

Det pågår en intensiv diskussion om stad-landfrågorna. Ska vi ha en levande landsbygd så är slöjden 
en extremt ovanlig kraft som finns lika mycket både i stad och på landsbygd. Vi behöver lyfta den 
kvaliteten. Det gäller att uppnå de nationella kulturpolitiska målen där ambitionen är att nå ut över 
hela landet, i alla åldrar och i alla grupper. Slöjden är en av de få som verkligen kan det. 

Främjande av hemslöjd får 1% av kulturmodellmedlen. Det borde självklart vara mycket mer. 

Vi i hemslöjden har stora möjligheter att bidra med vår kunskap. Tjänstemännen som skriver 
kulturplaner behöver den hjälpen. Nya kulturplaner ska göras i V Götaland, Västerbotten, 
Östergötland och Örebro 2020, i Skåne 2021. Alla regionala kulturplaner finns på Statens kulturråds 
hemsida för regional kultur.  

Det finns utvecklingsbidrag att söka inom samverkansmodellen. Det söks i ganska liten omfattning av 
hemslöjden. Vi behöver också rapportera mer statistik så att vår verksamhet syns. 

I den följande diskussionen togs påverkansarbete gentemot riksdag och regering upp, men också att 
det finns betydligt större möjligheter och mer pengar på den regionala nivån. Vi behöver bli bättre på 
att vara med där. Det är också angeläget att vi slår vakt om de kreativa näringarna. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 22. Bestämmande av årsavgift 
Beslutades fastställa styrelsens förslag angående årsavgift 2021 och 202222 

§ 23. Motioner 
En motion angående skatteregler23 hade inkommit från Dalarnas Hemslöjdsförbund. Björn 
Grünewald förklarade sig nöjd med styrelsens förslag24. 

                                                           
22 Bilaga 22 Styrelsens förslag angående årsavgift 2021 och 2022 
23 Bilaga 23 Motion från Dalarnas Hemslöjdsförbund 
24 Bilaga 24 Styrelsens förslag till beslut i anledning av motion från Dalarnas Hemslöjdsförbund 
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Beslutades i enlighet med styrelsens förslag 

§ 24. Arvode 
Valberedningens ordförande Lena Påhlman föreslår oförändrade arvoden, dvs 800:-/sammanträde 
samt 10.000:-/år till ordförande och 7.000:-/år vardera till 1e o 2e vice ordförande. 

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag 

§ 25. Val av förbundsordförande 
Lena Påhlman föredrog valberedningens förslag25 

Kent Johansson valdes till förbundsordförande 

§ 26. Val av 1e och 2e vice förbundsordförande 
Elisabeth Bjar valdes till 1e vice ordförande 

Bo Olls valdes till 2e vice ordförande 

§ 27. Val av övriga styrelseledamöter 
Anny Liivamäe, Håkan Liby och Elise Tullnär Nilsson, samtliga nyval, valdes till ordinarie ledamöter 

§ 28. Val av suppleanter 
Maria Eklind, omval, Lotta Ahlvar och Ulrika Bos Kerttu, nyval, valdes till 1e, 2e och 3e suppleant. 

Kent Johansson tackade å hela styrelsens vägnar för förtroendet 

§ 29. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Rose Ericsson, ordinarie, och Lena Påhlman, ersättare, valdes till förtroendevalda revisorer. 

Till auktoriserade revisorer valdes Håkan Andersson, ordinarie, samt Per Strömberg, nyval. 

§ 30. Val av representant för aktieägarna i Svensk Slöjd AB 
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse representant för aktieägarna i Svensk Slöjd AB. 

§ 31. Val av SHRs ledamöter i Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk 
Christine Nilsen övertog ordförandeskapet för stämman under § 31. 

Till ledamöter i Sätergläntans styrelse utsedda av SHR valdes  
Birgitta Andersson, Köping, ordförande. Nyval till 2021.  
Marie Folkesson, Leksand, omval till 2021 
Malou Örner, Hägersten, omval till 2021 
Till ersättare valdes Annika Nygårds, Sågmyra, nyval till 2021. 
Till ordinarie revisor valdes Annika Havas, Stockholm, omval till 2021 
Till revisorsersättare valdes Lena Påhlman, Uppsala, nyval till 2021 

Birgitta tackade för förtroendet att bli vald till ordförande i Sätergläntan. 

Verksamhetschefen Monica Jönsson presenterade Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk, och 
dess verksamhet. Man har långa köer till de långa utbildningarna. Eftersom man har många som 
fortsätter 2a och 3e åren så kommer man inte att kunna ta in så många 1aårselever. 

                                                           
25 Bilaga 25 Valberedningens förslag 
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§ 32. Val av valberedning 
Lena Påhlman, Torbjörn Lindström, Carola Gunnarsson och Harriet Axelsson, omval, samt Isak 
Enetjärn, Umeå, nyval, valdes till valberedning. 

Lena Påhlman valdes till sammankallande 

§ 33. Nästa förbundsstämma 
Beslutades hålla nästa förbundsstämma den 28-29 maj 2021. 

Östergötland meddelade att de gärna bjuder in som plats för stämman. Förbundsordföranden 
påpekade att andra kandidater också är välkomna. 

§ 34. Övriga ärenden 
Inga övriga ärende fanns att behandla. 

§ 35. Avtackningar 
Kent Johansson riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna Saaida Hussein, Niklas Karlsson, 
Anna Iwarsson och Anna Wallentheim som dock inte var närvarande på stämman. 

Personalen på riksförbundet och bolaget tackades. Anna Åhlin Orwin som fyllde år hyllades med sång 
och hurrande. 

Anne Ludvigsson avtackades efter mångårigt ideellt engagemang i Hemslöjden, de senaste nio åren 
som ordförande i Sätergläntan, tidigare också som förespråkare för slöjden i riksdagen, genom att få 
möjlighet att delta i en längre resa.  

Avslutningsvis tackade Kent presidiet med en present från Hemslöjden i Skåne. 

§ 36. Mötet avslutas 
Christine Nielsen informerade om det fortsatta programmet med möjlighet att se två utställningar på 
Landskrona museum. En fotoutställning med mode och en om ”Systrarnas brudkista”. 

Därefter följer ett program i Konsthallen med skulptur varefter det blir en mottagning i sherrybaren 
före den middag som kommunen bjuder på. 

Hemslöjdsbutiken är öppen hela eftermiddagen med bl a slöjdcafé. 

Kent Johansson förklarade stämman avslutad. 

 

Efter mötet informerade Eva Anderson om att Sätergläntans Vänner avvecklas. 

 

Landskrona dag som ovan 

 

 

Per Erik Kaj Birgitta Andersson 
Sekreterare Mötesordförande 
 
 
 
Kristina Söderberg Eva Svensson 
Justerare Justerare 
 


