
 

 
 
   1. Föredragningslista för årsmötet 2021
   2. Verksamhetsberättelse 2020
   3. Balansräkning 2020 fås genom
                                   att maila info@jonkoping.hemslojden.org

Föredragningslista för årsmötet 2021

 

1. Årsmötets öppnande

2. Val av presidium (ordförande och sekreterare)

3. Godkännande av kallelsen

4. Fastställande av dagordning

5. Val av justerare

6. Verksamhetsberättelse 2020

7. Kassarapport

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

10. Disposition av vinst eller täckning av förlust enligt balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av årsavgiften för 2022

13. Val av ordförande

14. Val av styrelsemedlemmar

15. Val av två revisorer jämte suppleanter

16. Val av valberedning inkl sammankallande

17. Val av ombud till SHR:s Stämma 2021

18. Behandling av inkomna motioner

19. Övriga frågor

20. Årsmötet avslutas
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5 mars Hemslöjdens förenings dag
Maria Eklind representerade föreningen på mötet med 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund i Eskilstuna.

Föreningsbudkavle för Hemslöjdens dag 
Inför Hemslöjdens dag 2020 ställde SHR några frågor om 
föreningsliv och hemslöjd till bland annat Eva Larsen som 
är ordförande i Nässjö slöjdförening.  Hon berättade om 
sitt engagemang i föreningen och intervjun finns att läsa på 
hemslojden.org.

12 oktober Information om verksamhetsstöd  
Anna Kjellander deltog på en informationsträff om Kultur-
bidrag 2021 arrangerad av Region Jönköpings läns om hölls 
i Hemslöjdens Hus i Jönköping.

14 november Ordförandekonferens, SHR
Anna Kjellander deltog vid SHR:s digitala
föreningsdag. Tillsammans med ombud från lokala och 
länsföreningar diskuterades bla. föreningsfrågor. Stort fokus 
låg på hur man tacklat pandemin och vilka lösningar man 
kunde dela med sig av till varandra. 

Förbundet har under året följt upp verksamhetsplanen och 
har konstaterat att mål och genomförande under de flesta 
områden kunnat uppfyllas men att vi på flera punkter är 
påverkade av den rådande pandemin.
 
Förbundet skulle under 2020 på flera sätt samarbetat med 
föreningar, organisationer och personer utanför förbun-
det mot publik verksamhet, t.ex. i och med Bytardagarna 
men nästan all publik verksamhet har varit inställd pga 
Covid-19.

Medlemsantalet var i slutet av året 391 stycken.

Styrelsen för Jönköpings läns hemslöjdsförbund, JLH, lämnar härmed följande redovisning av verksamheten 
under sitt 34:e verksamhetsår. Året 2020 har varit ett annorlunda år. Ett år som präglats av inställda evenemang 
och aktiviteter, digitala lösningar och anpassning till de olika restriktioner som rått pga Covid-19. När vi nu 
sammanställt vår verksamhetsberättelse kan vi ändå konstatera att det under 2020 hänt en hel del i vår förening.

Styrelsen har representerat föreningen i olika sammanhang, agerat remissinstans i regionala frågor, bl.a. som refe-
rens grupp åt Utvecklarna Hemslöjd. Styrelsen har haft 7 sammanträden under året: 27 januari, 30 mars, 
11 maj, 17 augusti, 14 september och 9  november. Flera av dessa har varit helt eller delvis digitala.

 

Styrelse 
Valda av stämman:
Anna Kjellander, Habo, ordf.
Karin Falk Dreier, Huskvarna, v.ordf.
Lina Sjöblom, Gränna, sekr.
Helen Karlsson, Huskvarna, kassör
Maria Eklind, Vaggeryd
Gabriella Eriksson, Jönköping
Helena Knutsson Mansilla, Huskvarna
Anna-Lena Liljegren, Habo
 

 
Valda av Regionen
Annelie Hermansson 
Ann-Katrin Löfstedt, suppleant 

Adj. Ledamöter:
Eva Landén 
Niclas Flinck 
Filippa Boqvist
 

Revisorer
Ing-Brith Jonson, Eksjö
Gunborg Bringevik, Jönköping   

Valberedning
Boel Östlund, Jönköping  (Sammankallande)
Birgitta Nilsson, Jönköping
Kjell Rydholm, Jönköping 
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11 januari
Styrelsedag på Remida, Skillingaryd
Diskussion om föreningens verksamhet och syfte. Planering 
av våren, bytardagen kommer att vara på Kvarteret Ödlan. 
Styrelsen skapade tillsammans framsidan till nya nummret 
av Händer. Idéen till Slöjdrutan föddes.

22 februari
Resa till Retuna, Eskilstuna
Vi arrangerade en resa till Retuna, världens första återbruks-
galleria. Vi fick en föreläsning om hållbart återbruk samt en 
visning av anläggningen av Eva Svensson som, förutom att 
vara initiativtagare till utbildningen Recycle design på Es-
kilstuna folkhögskola, är ordförande i Hemslöjdsföreningen 
Sörmland

Det var en inspirationsresa som vi hoppas ska ge nya idéer 
till slöjdande och skapande samt till ett mera hållbart lev-
nadssätt.

15 mars 
Årsmöte
2020 års årsmöte ordnades på Kvarteret Ödlan i Jönköping. 
Med gott avsånd mellan varandra var vi ett  20-tal medlem-
mar som deltog.

Efter stämmoförhandlingarna delades tre stycken resväskor 
ut. De innehöll material, böcker och inspiration till de tre 
lokalföreningarna Handakraft, Nässjö slöjdare och Slöjdarna 
i Värnamo. Vi fick också ett intressant föredrag av Ulrika 
Gotthardsson, Uttryckeriet, på temat Röda trådar och bro-
derade budskap - möten mellan text och textil.

Introduktion hölls för projektet Slöjdrutan och de första 
rutorna delades ut.

15 mars 2020 - pågående, 
Slöjdrutan - ett nätverk av slöjd
Under våren 2020, mitt under pågående pandemi och social 
distansering, delade vi ut 100 tomma rutor till slöjdare 
med koppling till Jönköpings län. Slöjdare, i alla åldrar, har 
på valfritt sätt och med eget material fått fylla de tomma 
rutorna med sin slöjd helt efter eget huvud och med teknik 
de behärskar eller föredrar.

Via #slojdrutan kunde man följa ett flertal slöjdare under 
projektets gång och det resulterade i 123 bilder i flödet på 
socialamedier.

Varje ruta har nu krokats samman och blivit till en stor 
kedja av slöjd. En mångfaldig och rik bild över den varia-
tion av slöjdare och slöjd som finns kopplade till vårt län. 
Ålderspannet på de som deltagit är över 80 år!

Utställningen kommer att visas på ett flertal platser under 
2021. I samband med de restriktioner som infördes under 
våren 2020 så köpte vi domänen slojdrutan.se som vi an-
vänt som informationssida under tillverkningen av rutorna 
och där det nu finns en digital utställning med alla de 100 
rutorna.

Projektet har uppmärksammats av Nämnden för hemslöjds-
frågor, SHR samt av media och man har kunnat läsa om det 
i både Jönköpingsposten och Stickat & sånt. 

1 juli
Medlemskväll, Gräskronor
Vi träffades ute i det gröna vid Hemslöjdens Hus i 
Jönköping och inspirerade varandra till att göra gräskronor 
och andra oroar. Ett 15-tal deltagare.

 5 september
Hemslöjdens dag
Den första lördagen i september firades Hemslöjdens dag 
i hela Sverige. I Jönköpings län firades den på Jönköpings 
läns museum genom premiärvisning av Slöjdrutan - ett 
nätverk av slöjd. Representanter från styrelsen fanns på plats 
och informerade om föreningen och projektet. Tyvärr kun-
de vi inte ha något vernissage på grund av restriktionerna 
kring Covid-19.

19 september
Medlemsträff, Kulturgatan i Bodafors
Vi bjöd våra medlemmar på inträdesavgiften till utställning-
en Slöjdvägar på Kulturgatan i Bodafors. En inspirerande 
utställningen som gav inspiration och hopp.

3 december
Digitalt tvåändsstickningscafé
Tillsammans med utvecklarna hemslöjd på Region 
Jönköpngs län bjöd vi in gruppen som normalt träffas och 
stickar tvåändsstickning på Hemslöjdens Hus till ett digitalt 
Café. Detta för att se hur det fungerade och lära oss mer 
inför kommande digitala slöjdträffar. 

Aktiviter som varit planerader med fått 
ställas in pga Covid-19
• 28 mars Bytardag på Kvarteret Ödlan i Jönköping.
• Medlemsträffar under projektet slöjdrutan Bytardag 

höst
• Slöjddiplomet delades ut vid jul istället för sommar-  

avslutningen.
• 7 november Lappa och laga på Workshop på Huskvarna 

bibliotek. 
• Lappa och lagakurs med start 10 november med Karin 

Dreier.                                                                                
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Slöjddiplom
Varje år delas det ut slöjddiplom till elever på skolor 
runt om i Jönköpings län. Det är slöjdlärarna på sko-
lorna som avgör vilka elever som förtjänar ett diplom. 
Det kan till exempel vara en elev som har visat väldigt 
stort intresse för slöjd, någon som har utvecklats väldigt 
mycket eller kanske någon som har kommit på en klurig 
lösning, det bestämmer läraren. 

2020 delades diplomet ut vid julavslutningen till 27 
elever i 6 av länets 13 kommuner. De som fick ett 
diplom blir inbjudena till en digital slöjdträff tillsam-
mans med andra barn som fått diplomet. Denna har i 
skrivande stund genomförts och blev lyckad. Dessutom 
blir de erbjudna ett års medlemskap i vår förening helt 
gratis

Slöjdklubbar
I länet har det under året funnits 3 slöjdklubbar, vilket 
givit oss flera nya medlemmar i form av slöjdklubbsbarn. 
Två av slöjdklubbarna drivs på Hemslöjdens Hus i Jön-
köping och en i Slöjdaretorpet i Habo. 
På grund av Covid-19 har verksamheten under senare 
delen av våren samt under hösten bedrivits något annor-
lundare än vanligt.

Medlemsutskick
Under året har medlemmarna i föreningen fått 4 nummer 
av Händer i sina brevlådor. Fokus i de tre senare numren 
har legat på slöjdtips och inspiration. Händer nr 3 visade 
bilder på alla 100 slöjdrutor.

På grund av nedstängningen under våren skickade vi ut ett 
fysiskt medlemsbrev till alla medlemmar där vi uppmanade 
alla att göra en slöjdad blomma och visa den på sina sociala 
medier med taggen #slojdblomma2020.

Instagram
Förbundet har ett Instagramkonto, @hemslojdenijonkopings-
lan, där människor/organisationer med koppling till slöjd 
och till länet får möjlighet att visa upp sig. Kontot hade vid 
årsskiftet drygt 602 (450st 2019) följare och har under året 
gjort 95 inlägg. Vi hoppas att detta kommer generera fler 
följare och medlemmar samt bli en reklamplats för oss. 

Föreningsmail
Föreningen har en egen mailadress som följer föreningen 
och inte en specifik styrelserepresentant:
info@jonkoping.hemslojden.org.

Slöjdväskor till lokalföreningarna
2020 delades inga slöjdarstipendier ut i vanlig ordning. I 
stället så delades det på årsmötet ut 3 stycken resväskor med 
material, böcker och inspiration till de tre lokalföreningarna 
Handakraft, Nässjö Slöjdförening och Slöjdarna i Värnamo-
kommun.

Slojdrutan.se
På sidan slojdrutan.se kan man se alla de 100 slöjdrutorna 
digitalt samt läsa om projektet. Man kan också läsa några 
personliga ord om varje ruta.
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Styrelsen för Jönköpings läns Hemslöjdsförbund tackar Region Jönköpings län för välkommet ekonomiskt bidrag och 
för möjligheten att använda Hemslöjdens Hus för möten och sammanträden (de få vi haft fysiskt). Styrelsen tackar också 
utvecklarna Eva Landén, Niclas Flink och Filippa Boqvist för gott samarbete, intresse och stöd under detta ovanliga år.
 
Styrelsen tackar till sist men inte minst Er alla för visat intresse och engagemang.
 
Jönköping den 8 februari 2021

Anna Kjellander   
Ordförande     

 
 
Lina Sjöblom    
Sekreterare  

 
 
 
Anna-Lena Liljegren
Ledamot 

Gabriella Eriksson       
Ledamot
 
 
 

Karin Falk Dreier 
Vice ordförande 
 

Helen Karlsson 
Kassör   
 

Maria Eklind
Ledamot   

Helena Knutsson Mansilla  
Ledamot 

Anneli Hermansson
Ledamot


