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Fredagen ägnar vi åt de nya stadgar
na som antogs på förbundsstämman i 
maj och andra framtidsfrågor. Vi av
slutar kvällen med ett enklare mingel. 
På lördagen fortsätter vi diskussio
nerna och samtal kring viktiga frågor 
för hemslöjden. Vi äter en gemensam 
lunch och därefter deltar vi i Hand
made Issues, se separat program. 

Årets föreningsdagar koncentreras till 
samtal om hur vi tillsammans kan stärka 
hemslöjden och visar på goda exempel från 
länsförbunden/föreningarna.

Vid riksstämman i Landskrona besluta-
de vi om nya stadgar för SHR och om nytt 
förslag till normalstadgar för läns- och 
lokalföreningar. De nya stadgarna handlar 

om hur vi skall utforma vår organisation, 
men besluten vid stämman handlade ock-
så om att vi har förtydligat och utvecklat 
ändamålet med vår verksamhet.

Vi har också beslutat om gemensamma 
strategiska prioriteringar för 2020–2021. 
Inom riksförbundet pågår nu arbetet med 
att omsätta detta i verksamhetsplan och 
uppdrag för de kommande åren. Vi vill 
 under dessa föreningsdagar gemensamt 
diskutera och få förslag på hur dessa upp-
drag bör utformas och hur vi kan samverka 
inom hela hemslöjden kring dessa uppdrag.

Välkommen! 

Kent Johansson

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

VI SES SNART!

PRAKTISKT
ANMÄL ER SENAST DEN 1 NOVEMBER  
genom att skicka ett mail till  
info@hemslojden.org

Ange följande uppgifter i ditt  
anmälningsmail:

•  Jag anmäler mig till Föreningsmötet 
fredag kl 13.00 till lördag  kl 12.00

•  Jag anmäler mig till mingel,  fredag   
kl 17.30-19.00

•  Jag anmäler mig till lunch,  
lördag kl 12.00-13.00

•  Jag anmäler mig till Handmade  
Issues, lördag  kl 13.00-16.30

•  Namn
•  Förening
•  Adress
•  E-post
•  Mobiltelefon
•  Uuppdrag i föreningen
•  Allergi eller annat vi behöver veta
•  Något övrigt du vill skicka med.

PLATS
Bygget Fest och konferens
Norrlandsgatan 11,  Stockholm

HÅLLTIDER
Fredag 15 november
kl 13.00-17.30 program
kl 17.30-19.00 mingel
 
Lördag 16 november
kl 9.00-12.00 program
kl 12.00-13.00 lunch
kl 13.00-16.30 Handmade Issues 

Vid förhinder och eventuella frågor  
kontakta Agneta Carlson:  
agneta.carlson@hemslojden.org
telefon 08 54 54 94 52.



HANDMADE  
ISSUES

Handmade Issues är ett årligen återkommande kreativt forum för handgjort  
skapande. I år diskuteras handgjort skapande utifrån temat ”Synapser – hjärna, 
hjärta, hand” och vad som händer i mötet mellan de tre.     

Moderator Are Norrhava hälsar välkomna

Årets moderator är präst och meditations-
lärare som brinner för mänskliga rättigheter. 
Han medverkar regelbundet i Sveriges radios 
program ”Helgsmål” och ”Tankar för dagen”.  
I podcasten ”Djup tid och tunna ställen” ut-
forskar han vår tids andlighet.

Synapser – Meditation & slöjd som läkemedel

Vad har meditation och handarbete gemen-
samt – ur ett existentiellt perspektiv? Are 
guidar oss i medveten närvaro och berättar 
om den genuina kontaktens läkande effekter 
för individ och samhälle.

Inledande samtal – vad händer i mötet?

En inledande dialog kring vad som kan hända 
i mötet mellan hjärna, hjärta och händer. Are 
Norrhava samtalar med Katarina Brieditis, 
designer och konsthantverkare, om när gamla 
kunskaper möter samtidens utmaningar och 
något nytt växer fram.

Spillmaterial blir designlampor

Formgivaren Lill O. Sjöberg berättar om 
Skryta som skapar lampskärmar av textilt 

spillmaterial. Skärmarna tillverkas av män-
ni¬skor långt från arbetsmarknaden, i sam-
arbete med Remake på Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission. Liveslöjd av Mari Forsgren.

Vem får ta plats?

Göran Johansson och Mikael Alfredsson 
berättar om projektet ParaCraft/Liv i rörelse, 
där vuxna personer med funktionsnedsät-
tning stimuleras till ett mer aktivt liv genom 
slöjd.

Digital slöjd för en hållbar värld

Konstnären och verksamhetsansvarige Staf-
fan Hjalmarsson berättar om Folk Lab, som 
skapar social och digital mening. Med pop-up 
labb, workshoppar och utbildningar byggs ak-
tiva mötesplatser. Allt för att fler ska delta i 
den akuta omställningen till en hållbar värld.

Är allt bra redan gjort?

Samtal med möbelformgivaren och profes-
sorn Andreas Nobel som hyllar lagandet som 
slöjdinnovation.

Avslutande samtal

PROGRAM

LÖRDAG 16 NOVEMBER

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm, kl. 13.00–16.30

Mekaniskt kabinett av Per Helldorff ur tidningen Hemslöjd, 2018:6. Foto: Sara Mac Key


