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Verksamhetsinriktning 2022-2023 

Förslag: 

Styrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

a t t  anta förslag till verksamhetsinriktning 2022 – 2023 som utgångspunkt för 
 beslut om verksamhetsinriktning och verksamhetsplaner i samtliga delar av 
 organisationen.  

Verksamhetsinriktningen tar sin utgångspunkt i våra stadgar och framför allt ur grundsynen 
och ändamålsparagrafen. Verksamhetsinriktningen bygger också vidare på den strategiska 
inriktning som förbundsstämman beslutade om 2019. Att synliggöra hur Hemslöjden bidrar 
till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har tillkommit och det är angeläget att särskilt 
utveckla hur man ska arbeta med dessa frågor i verksamhetsplanerna. 

Vårt ändamål är att utveckla och främja hemslöjden i Sverige. SHR har till uppgift att vara 
sammanhållande för landets hemslöjdsföreningar och sammanföra medlemmarna till 
överläggningar om frågor som har betydelse för hemslöjden. För fullgörande av detta 
ändamål ska SHR  
- Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat 
intresse, samt skapa opinion för Hemslöjdens frågor.  
- Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker 
och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.  
- Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess 
utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i 
människor dagliga liv.  
- Främja slöjdens utveckling som näring. 
- Företräda medlemsföreningarna och verka för en hållbar organisation som stödjer SHR:s 
medlemmar.” 

Stadgarna bygger i sin tur på de nationella kulturpolitiska målen. 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Verksamhetsinriktningen för 2022-2023 gäller för samtliga delar av organisationen, d.v.s. 
riksförbundet, länsförbunden och lokalföreningarna.  

- Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter 
Med utgångspunkt från medlemsundersökningen utveckla arbetet med 
medlemsrekrytering. 



 

 Ändrad 2021-05-05 
MJ 

 

 2 av 2  
 

Via relevant statistik synliggöra den verksamhet som når människor som inte är 
medlemmar i någon hemslöjdsförening. 

- Stärka och stödja utövarna inom Hemslöjden 
Genom att synliggöra de professionella utövarna, deras villkor, roll och möjligheter i 
såväl egna som externa sammanhang.  
Genom att SHR agerar branschorganisation för ett antal slöjd- och hantverksyrken 
när det gäller gesäll- och mästarprov. 
Genom att anlita professionella utövare för kurs- och utställningsverksamhet. 

- Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten 
Genom att riksförbundet kallar till regelbundna nätverksamträffar för 
kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och inspiration. 
Genom att synliggöra medlemmarnas verksamhet för målgruppen. 
Genom att gemensamt utveckla Slöjdklubbskonceptet. 

- Synliggöra hur Hemslöjden bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 
Genom kurser, utställningar och seminarier bidra med Hemslöjdens kunskap och 
medvetenhet om t.ex. lokal produktion, hållbarhet, återbruk, naturmaterial och 
reparation.  

- Nätverka 
Utveckla befintliga kontakter och samarbeten och ta initiativ till utökat samarbete 
och samverkan med andra relevanta organisationer som stärker Hemslöjden och 
bidrar till att nå nya målgrupper. 

- Stärka Hemslöjdens ekonomi för att möjliggöra utveckling 
Genom att verka för en ökad statlig finansiering av främjande av hemslöjd, både till 
riksförbundet och till länsförbunden via kultursamverkansmodellen. 

Enligt stadgarna har SHR till uppgift att vara sammanhållande för landets 
hemslöjdsföreningar och sammanföra medlemmarna till överläggningar om frågor som har 
betydelse för hemslöjden. Det innebär att riksförbundet utöver ovanstående ska: 

- Stärka länsförbund och lokalföreningar för att utveckla och stärka 
organisationen 
Genom återkommande träffar och möten, som t.ex. ordförandemöten och 
föreningsdagar, skapa utrymme för såväl information och inspiration som 
erfarenhetsutbyte och diskussioner. Dessutom ska riksförbundet stödja 
medlemmarna med analys och påverkan av de regionala kulturplanerna samt vara ett 
stöd i dialog med regioner och kommuner gällande finansiering. 

- Stärka kontakten med opinionsbildare och beslutsfattare 
Genom regelbundna kontakter med politiker på nationell, regional och lokal nivå, 
relevanta departement och myndigheter samt media och andra opinionsbildare. 

- Fortsätta att medverka i det nordiska och europiska samarbetet 

 

 


