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MINNESANTECKNINGAR FÖRENINGSDAG  
Föreningsdagen genomfördes i år digitalt och deltagarna använde chatten för att ställa frågor 
och diskutera olika ämnen. Under mötet användes även mindre chattgrupper där olika 
frågeställningar kunde diskuteras. På mötet deltog ca 50 personer från 
medlemsföreningarna. 

 

Välkomna! 

Kent Johansson, förbundsordförande hälsade alla välkomna. Verksamhetschef Maria 
Jacobsson presenterade sig och öppnade mötet. Kansliets övriga personal, Agneta Carlson, 
Maria Smedberg och Sarah Eriksson presenterade sig kort.  

 

Vad har slöjden betytt under Coronapandemin? 

Maria Jacobsson presenterade den enkät som riksförbundet skickade ut innan sommaren. 
Deltagarna fick diskutera följande frågeställning i smågrupper: Hur har verksamheten sett ut 
och vilka förändringar har skett? 

 

Ull och lin – material i tiden 

Agneta Carlson inledde och berättade om det nya teknikhäftet ”Om ull” som kommit ut på 
Hemslöjdens förlag under hösten.  

Annkristin Hult, ullexpert och nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
berättade vad som händer på ullfronten både i Sverige och i våra grannländer. Hon visade 
flera exempel på arrangemang kring ull och garn bla i Norge och Shetland. Kan vi arrangera 
något liknande i Sverige?  

På hemslojden.org finns en sida med samlad information om ull. Här finns även länkar till 
bl.a. spinnerier och sidan uppdateras löpande.  

Frågan om att instifta en svensk ullvecka och att temat för Hemslöjdens dag 4 september 
2021 ska vara ull lyftes och deltagarna fick diskutera frågan vidare i smågrupper.  

I chatten skrevs bland annat att en ullvecka skulle kunna samordnas av SHR och att olika 
aktiviteter kring ull samlas denna specifika vecka som börjar med Hemslöjdens dag och att 
september är en bra månad för denna aktivitet.  

 

Hillevi Skoglund, länshemslöjdskonsulent i Västra Götaland, berättade om projektet ”1 kvm 
lin” som påbörjades under våren 2020. Projektet är ett samarbete mellan flera olika 
föreningar i Västra Götaland, Dalarna och Östergötland och fler än 700 personer har varit 
med och sått lin! Hillevi bjöd in alla föreningar att delta i projektet och att vi kan skapa ett 
nationellt projekt kring linet.    
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Riksförbundet försöker hitta formerna för hur vi inom den ideella verksamheten kan delta i 
projektet och lyfta linet på olika sätt.  

 

Tema identitet 

Under några år har Hemslöjden jobbat utifrån temat Tecken i tiden och för 2021 är 
underrubriken Identitet. På eventet Handmade Issues som genomfördes den 13 november i 
år påbörjades identitetstemat, hela programmet (förutom föreläsningen med Erik Hannerz) 
går att se i efterhand på SHRs hemsida.  

Lotta Rahme, mästare i garvaryrket, berättade om sin identitet som garvare och sin väg till 
garvaryrket. Vill du läsa mer om Lotta finns en artikel med henne i tidningen Hemslöjd nr 
3/2016, är du prenumerant kan du söka rätt på artikeln i arkivet. Filmen går att se på 
hemslojden.org.  

 

Information från SHRs styrelse 

Maria Jacobsson gick igenom den verksamhetsinriktning som togs på stämman i 
Landskrona. 28-30 maj 2021 samlas vi för stämma i Kalmar och då ska 
verksamhetsinriktningen för 2022-2023 diskuteras.   

Vilka delar av Verksamhetsinriktningen ska vi ta med oss inför 2022–2023? En omröstning 
skedde bland deltagarna och visade att de delar som flest menade var viktigt att ha med sig 
var att stärka läns- och lokalföreningarna, utveckla medlemskapet, nätverk och stärka 
kontakten med opinionsbildare.  

I chatten diskuterades verksamhetsinriktningen och att synliggöra nya grupper samt det 
lokala föreningslivet tyckte många var viktigt.  

Riksförbundets arbete har sett annorlunda ut under hösten p.g.a. Coronapandemin. Bl.a. 
ordnade Riksförbundet (SHR) ett digitalt program under Hemslöjdens dag och även 
Handmade Issues och föreningsdagen ägde rum digitalt.  

Maria Jacobsson presenterade de organisationer som SHR är medlem i. En fråga om 
medlemskapet i Folkspel lyftes, är det någon förening som använder sig utav detta? Här kan 
du läsa mer om Folkspel.  

Maria informerade även om förslaget från Nämnden för hemslöjdsfrågor, att minska 
bidraget till SHR med 25 %. En styrelsemedlem i nämnden har reserverat sig i frågan. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har bett om en konsekvensbeskrivning från SHR. Styrelsen 
uppmanade länsförbund och lokalföreningar att skicka in exempel på de konsekvenser som 
ett minskat anslag till riksförbundet kan få lokalt och regionalt. 

I chatten togs bland annat frågan om att vara beroende av projektmedel upp som ett 
problem för en hållbar ordinarie verksamhet. Att verksamhetsinriktningen kan vara ett 
verktyg för att beskriva vår verksamhet ur denna synvinkel lyftes också.  
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Övriga punkter 

Sätergläntan bjöd in till medlemsdialog tidigare i oktober. Många föreningar är delägare i 
Sätergläntan och en närmare dialog om verksamhetens inriktning efterfrågas från 
Sätergläntans ledning och styrelse. En rapport från dialogen kommer skickas ut.  

 

Övrigt 

De som ville kunde skriva sin förenings Instagram- och/eller Facebook-konto i chatten.  

• Instagram: stadenmalmo 
• Facebook: Staden Malmös Hemslöjdsförening 
• Instagram: @hemslojden_stockholm 
• Instagram: @hemslojdenijonjopingslan 
• Instagram: #kreativtbinge  
• Facebook: Halmstads hemslöjdsförening  
• Instagram: @hemslojdeniskane 
• Facebook: MittSkånes Hemslöjdsförening 
• Instagram: #medelpadshemslöjd 
• Från http://www.stenhusetgille.se/ kan ni komma vidare till Surahammars konst- 

och hantverksgillets FB-sida och youtube kanal. 
• www.slojdivastmanland.se! Där hittar du bl a webbutställningen 

#slöjdasomdukänner, bygdedräkter, information om lokalföreningarna och en digital 
slöjd- och hantverksgalleria i miniformat.  

De som ville kunde även skriva aktuella händelser i chatten: 

• Halmstads hemslöjdsförening har gett ut ett stickhäfte på engelska om binge, Mittens 
and Caps. Två nya stickbeskrivningar i Bjärbo, mössa och vantar. 

En Facebook-grupp för ordföranden bildades: 

• ”Hemslöjdens ordföringar”. Här kan ordföranden ansöka om medlemskap. Skriv 
vilken förening du är ordförande i. 

 

 


