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CORONAPANDEMIN – HUR HAR
DEN PÅVERKAT HEMSLÖJDEN?
• Kursverksamhet har ställts in
• Utställningar och enskilda evenemang
har flyttats fram
• Glädjande nog svarade de flesta att
styrelsearbetet fungerar
• Många har ställt om och gjort saker på
annorlunda och nya sätt:
- mer aktivitet i sociala medier
- verksamhet utomhus och digitalt
- gemensamma projekt

”Under påsklovet skulle föreningen ha deltagit i [--] påsklovsaktivitet på temat skogen. Vi har tagit
våra slöjdaktiviteter och gjort om dem till
beskrivningar som barnen kan göra hemma
själva. ”
”För den som är i karantän och redan van vid att
skapa med händerna finns gott om vittnesmål om
slöjdens betydelse i isoleringens tid. Tyvärr har vi
inte haft digital beredskap för att kunna inspirera
och stötta våra medlemmar på bästa sätt vid
denna pandemi. Jag tror att vi lär oss mycket av
denna kris – lärdom som kan vara bra att ha
också i normala tider [---] ”

VERKSAMHETSINRIKTNING
2020-2021
-Stärka länsförbund och lokalföreningar för att utveckla och stärka organisationen
-Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter
-Stärka kontakten med opinionsbildare och beslutsfattare
-Öka kontakter och samarbeten med andra organisationer som stärker Hemslöjden
-Stärka och stödja utövarna inom Hemslöjden
-Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten
-Fortsätta det nordiska och europiska samarbetet
-Stärka Hemslöjdens ekonomi för att möjliggöra utveckling

DET HÄR HAR VI GJORT
Några medlemsföreningar har uppdaterat sina stadgar
Amanda Lind medverkade i ett samtal på Hemslöjdens dag
Fler hantverksyrken som Hemslöjden bedömer för gesäll- och mästarprov
Fortsätter engagemanget i det nordiska och europiska samarbetet bland
annat via Nordic Craft Week

DET HÄR HAR VI KVAR
Ganska många medlemsföreningar har inte uppdaterat sina stadgar
Förhoppningsvis kan vi göra fysiska besök i regionerna nästa år
Genomlysning av medlemshanteringen och medlemsundersökning
Kartläggning av befintlig barn- och ungdomsverksamhet startar nu (klar i
mars)
Under 2021 kommer en arbetsgrupp tillsättas för att identifiera vilken roll
SHR ska och kan ha i relation till utövarna
Utveckla kontakt med utbildningsdepartementet

DET HÄR VILL VI TA MED OSS
Inför Verksamhetsinriktningen 2022-2023 som beslutas av
förbundsstämman
Dags att rösta!
Något nytt?

HÖSTEN 2020
• Hemslöjdens dag
• Ullhäfte
• Hack for Heritage
• Handmade Issues inkl. stipendieutdelning
• Föreningsdag
• Nio nya gesäller och mästare

ORGANISATIONER SOM SHR ÄR
MEDLEMMAR I
• Folkspel
• Kulturens
• Hela Sverige
• Ax Kulturorganisationer i samverkan
• Ideell kulturallians (via Ax)
• Föreningen Norden
• Föreningen för folkbildningsforskning
• Svenska Vävrådet

• Ideell Arena
• IDEA/Fremia
• Nordens Hemslöjdsförbund
• Europeiska Hemslöjdsförbundet

KONSEKVENSER AV 25%
MINSKNING AV BIDRAG
• Slöjdens gemensamma infrastruktur rubbas.
• Grunduppdraget som riksförbund påverkas och därmed
verksamhet på lokal och regional nivå.
• Bidragen till det civila samhällets organisationer måste
vara långsiktiga, stabila och förutsägbara.
• Tillfälliga projektbidrag behövs för att driva utveckling,
men kan aldrig ersätta ett grundbidrag eller vara en
förutsättning för att bedriva basverksamhet.
• Hemslöjdens riksförbund, säkerställer via gesäll- och
mästarbrev, att specifika hantverksyrken ges
förutsättningar att finnas kvar och utvecklas. Med ett
minskat anslag äventyras detta.

• En tredjedel av hemslöjdskonsulenterna är anställda av
Hemslöjdens länsförbund och ingår därmed i
kultursamverkansmodellen. Här kan och bör
riksförbundet vara ett än mer aktivt stöd.
• Även hemslöjdsrörelsen har påverkats av
Coronapandemin och det är viktigt att riksförbundet kan
följa och synliggöra de specifika utmaningar som just
Hemslöjden står inför.
• I ett läge där Sverige valts in i kommittén för UNESCO:s
konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
borde satsningarna på det internationella samarbetet för
Hemslöjden öka, inte minska.

Det är inte rimligt att minska stödet till hemslöjdens ideella organisation med
25%, för att istället öka anslaget med motsvarande belopp för statlig myndighet.

EXEMPEL PÅ KONSEKVENSER
• Att utöka projektmedel för professionella
utövare samtidigt som bidraget till den
ideella verksamheten minskas kan ses som
ett minskat kontinuerligt stöd för
utvecklade av slöjden till förmån för
utvecklande punktinsatser. Projektbaserat
stöd når färre personer än vad ett
verksamhetsstöd till Hemslöjdsrörelsen
skulle göra. Det finns även en risk att
urholka slöjdens kvalitéer främst genom att
de delar som inte är kommersiellt gångbara
ges minskad betydelse.

• Vi kan se vilket behov som vi har av SHR
som sammanhållande riksorganisation. Vi
som lokal-/länsförening är i stort behov av
det stöd som SHR ger oss i form av
databaser för medlemskap och samlingar,
hantering av medlemsavgifter, kunskap om
GDPR, stöd i föreningsfrågor som
styrelsearbete och lokala samt nationella
slöjdfrågor. Det finns en risk att
neddragningen bidrar till att den kompetens
som nu finns på kansliet kommer att
minska. Föreningslivet behöver
administrativt stöd och central samt samlad
kunskap för att kunna verka på ideell basis.

LÄNSFÖRBUND OM UTÖVARNA
OCH HEMSLÖJDEN
"För att få fram professionella utövare så
behövs en stark och livaktig ideell bas, på
samma sätt som det behövs i idrottsvärlden.
Det är i den ideella basen som hjärtat av
slöjden finns. I den ideella verksamheten kan
barn och ungdomar möta och utveckla sitt
slöjdande, och det är här nya professionella
slöjdare växer fram.”

• ”Vi har en omfattande kursverksamhet som
vi bedriver för att utbilda och inspirera
deltagarna, samtidigt som slöjden
utvecklas och vi skapar arbetstillfällen för
ett stort antal kursledare, vilka är
verksamma som slöjdare och
konsthantverkare. Under 2019 har vi
anordnat 47 kurser med sammanlagt 446
deltagare För detta har vi anställt 6
kursledare som har arbetat år oss under
304 lektioner och 29 kursledare som har
fakturerat oss för 868 lektioner.”

