
 

 

Till/ 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

 

Frågor, synpunkter och förslag ang handlingarna till riksstämman 
Vi konstaterar att den här första omgången handlingar innehåller 23 dokument. Det är svåröver-
skådligt och omständligt att ha dubbla verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar till 
samma stämma. Måste det vara så? Något att fundera på till kommande år. 

SHR:s styrelses kommentar: Vilka handlingar som ska behandlas av stämman styrs bl.a. av stadgarna. Stämman 
genomförs vartannat år, därav dubbla verksamhetsberättelser och årsredovisningar redovisning.  
Årsredovisning och verksamhetsberättelse måste även kunna fungera självständigt, varje år för sig, bl.a. som 
årlig redovisning till olika myndigheter och har därför inte slagits samman. 

SHR årsredovisning 2019 och 2020 
I bägge verksamhetsberättelsernas ingår verksamhetsinriktningen för 20-21, olika layout men samma 
innehåll. Det är dock svårt att se vad som verkligen har gjorts och vilka resultat som nåtts eftersom 
redovisningen inte görs utifrån inriktningens struktur. Annars är det en bra redovisning som i text och 
bild beskriver verksamheten. Det är bra med en verksamhetsberättelse som kan användas för att 
presentera organisationen i olika sammanhang. 

SHR:s styrelses kommentar: Målet är att verksamhetsberättelserna ska följa upp verksamhetsinriktningen. Här 
finns en förbättringspotential som styrelsen tar med sig till kommande år. 

Förslag till svar på motion från Dalarnas hemslöjdsförbund 
Vi tackar för ett positivt svar och att SHR instämmer i att lyfta klimatfrågan i verksamhets-
inriktningen.  

Den andra att-satsen om att på olika sätt stödja lokal- och länsföreningar/förbund är dock alltför 
passiv och vag. Dels vill vi i motionen att riksorganisationen ska vara aktiv i frågan på riksplanet och 
dels anser vi att det behövs ett konkret material som enkelt kan användas av lokalföreningar och i 
kursverksamhet. En folder som kan delas ut till deltagarna på alla kurser inom Hemslöjden, och som 
kan tas in i kursprogrammet när det passar. 

Det är kanske förståeligt om SHR ser svårigheter att klara arbetsuppgiften med det relativt lilla kansli 
man har, men låt oss hjälpas åt. En arbetsgrupp med intresserade från länsorganisationen kan ta 
fram fakta och frågor att diskutera, svara för ett pass på en ordförandekonferens där man provar sig 
fram osv. Hemslöjdskonsulenterna i tvärsregionen har gjort ett arbete med Agenda 2030 som kan tas 
som utgångspunkt. 

Vi yrkar därför bifall till motionen i sin helhet. 

SHR:s styrelses kommentar: Verksamhetsinriktningen har en övergripande karaktär och gäller hela 
organisationen. Riksförbundet styrelse bryter årligen ner verksamhetsinriktningen i en verksamhetsplan och 
aktivitetsplan där insatser konkretiseras och budgeteras. Det är förstås viktigt att ta tillvara den kompetens 
som finns inom organisationen och att alla bidrar till den gemensamt antagna verksamhetsinriktningen. Ett 
förtydligande görs utifrån er synpunkt i förslaget till verksamhetsinriktning för 2022-2023. 

Rapport från styrelsen angående pågående stadgerevision 
Frågan om stadgerevision har varit en viktig fråga i SHRs arbete de senaste åren. Vad är skälet till att 
detta inte redovisas i verksamhetsberättelsen utan i en särskild rapport?  



SHR:s styrelses kommentar: Stadgerevisionen finns redovisad verksamhetsberättelsen för 2019.Men med 
tanke på att stadgerevisionen varit en viktig fråga och att få en så aktuell redovisning som möjligt har styrelsen 
beslutat att lyfta detta i ett separat dokument.   

I det tredje stycket står det att stadgerevisionen ”…handlade om att tydliggöra organisations-
strukturen: med Hemslöjdsförening på lokal nivå, Hemslöjdsförbund på länsnivå och Riksförbund på 
nationell nivå”. Detta ger en felaktig bild av sakläget. SHRs stadgar säger att länsföreningar kan vara 
medlemmar. SHR kan naturligtvis vilja att det blir länsförbund i alla län, men det är en långsiktig 
organisationsutvecklingsfråga som inte kan lösas genom stadgerevisioner. 

I konsekvens med ovanstående borde underrubriken vara ”Länsförbund/länsföreningar vars stadgar 
har behandlats…” och uppdelningen i två grupper av de uppräknade tas bort. 

SHR:s styrelses kommentar: Enligt underlagen från stämman 2019 och extrastämman 2018 var ett av målen 
att tydliggöra organisationsstrukturen.  

Uppföljning av motion till föregående stämma angående skatteregler 
Kansliet har gjort en utmärkt utredning av frågan och kommit fram till att man inte ska gå vidare. Vi 
delar uppfattningen att man inte ska införa något som missgynnar yrkesverksamma slöjdare. Sam-
tidigt tror vi inte att detta är något större problem eftersom yrkesverksamma har F-skatt. Vår motion 
kom från Nås Hemslöjdsförening och där skulle det handla om få uppdrag och relativt små summor. 
Så skulle det nog vara generellt. 

Det framgår inte av svaret om SHR har tagit upp frågan med andra ideella föreningar. Vi föreslår att 
frågan lyfts i ”Ax” för att tas vidare till Ideell Kulturallians. Hemslöjden kan naturligtvis inte påverka 
dessa frågor på egen hand. Genom Ideell Kulturallians skulle man få en uppfattning om hur andra 
kulturorganisationer ser på frågan. 

SHR:s styrelses kommentar: Styrelsen vidhåller att det inte kan anses vara förenligt med SHR:s synsätt att driva 
en fråga som bidrar till sämre förutsättningar för slöjdare, kursledare och, även om det kortsiktigt skulle 
innebära en billigare och enklare administrativ hantering för föreningarna. Det är därmed inte något som SHR 
bör driva. 

 

Vi föreslår också att SHR i verktygslådan för föreningar tar upp att ett bra sätt att slippa administra-
tion är att samverka med ett studieförbund. Där har man rutiner för arbetsgivaravgifter, inkomst-
uppgifter etc. 

SHR:s styrelses kommentar: Det är en bra idé att förtydliga vilket stöd studieförbunden kan vara när det gäller 
administration och kommer att komplettera med denna information i verktygslådan på hemsidan. 

Verksamhetsinriktning 2022-2023 
Verksamhetsinriktningen saknar den ambition att delta i samhällsdebatten om klimat och hållbarhet 
som Dalarnas motion vill ha, liksom att påbörja arbetet med ett arbetsmaterial om dessa frågor för 
kurser och föreningsmöten. Vi föreslår att detta tas in. 

SHR:s styrelses kommentar: se ovan. 

När vi diskuterade Gävleborgs motion konstaterade vi att det finns ett behov av att ge våra 
medlemsbutiker bättre tillgång till hemsidan. Detta bör ingå i det digitala utvecklingsarbetet. 

SHR:s styrelses kommentar: I styrelsens svar på motionen ingår att undersöka vilka behov och funktioner som 
hemsidan behöver ha utifrån de olika användarna och målgrupperna. Här ingår förstås även 
medlemsbutikerna. 

I arbetet med att ”Stärka och stödja utövarna inom Hemslöjden” borde det andra stycket 
kompletteras med att SHR bör inleda ett arbete för att undersöka om det finns förutsättningar att bli 



en branschorganisation fullt ut. De yrkesverksamma slöjdarna behöver och vill ha en 
branchorganisation, men har svårt att klara ett sådant arbete på egen hand. Detta skulle kunna bli 
”ett nytt ben” i Hemslöjdens organisation. En förebild finns till exempel i Norge. 

Vi föreslår att en skrivning om att undersöka förutsättningarna för en branschorganisation för 
yrkesverksamma slöjdare tas in i verksamhetsinriktningen. 

SHR:s styrelses kommentar: Enligt den verksamhetsplan för 2021 som SHR:s styrelse beslutat om ska 
riksförbundet tillsätta en arbetsgrupp för att identifiera vilken roll SHR ska och kan ha i relation till utövarna. 
Här kommer kontakt tas med relevanta aktörer, t.ex. KLYS, KRO, KIF och Konstnärsnämnden. Arbetsgruppen 
kommer att belysa de synpunkter som föreslagits. Redovisningen av uppföljningen av motionen kompletteras 
med denna information. 

 

 

Dalarna i april 2021 

Anna Hagland, Joanna Stridh, Kattis Karlsson Hofvander, Lisbeth Sahlin och Per Erik Kaj 
Ombud för Dalarnas Hemslöjdsförbund 


