
 
 

 

 

SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND  
Protokoll fört vid Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds ordinarie förbundsstämma den 29 
maj 2021. Stämman hölls digitalt med verktyget Zoom.  

Närvarande: 53 valda ombud för de till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, anslutna 
medlemsorganisationerna samt styrelseledamöter och personal. Stämman sändes också digitalt via 
hemsidan och följdes av ytterligare ett antal medlemmar och gäster. 

§ 1. Öppnande av stämman 
Förbundsordförande Kent Johansson hälsade välkommen till den digitala stämman. Pandemin har 
inneburit både för- och nackdelar för Hemslöjden. Många har haft stora svårigheter, men intresset 
för slöjd har ökat och nya mötesformer har inneburit nya möjligheter. 

Kent hälsade också alla som följde stämman via livesändningen och nämnde särskilt tidigare 
förbundsfunktionärer inom SHR samt Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, och 
förklarade 2021 års ordinarie förbundsstämma öppnad.  

Kungabrevet  
Kent Johansson läste traditionsenligt upp förbundsstämmans hälsning till förbundets Höge 
Beskyddare HM Konungen.  

§ 2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman  
Förbundsstämman beslutade att välja Carola Gunnarsson till ordförande och Birgitta Andersson till 
vice ordförande för förbundsstämman.  

§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare/protokollförare  
Kent Johansson föredrog styrelsens val av Per Erik Kaj till sekreterare för förbundsstämman. Valet 
fastställdes.  

Ordförande Carola Gunnarsson informerade om att ombuden kan begära ordet i chatten samt att 
hon kommer att använda sig av ”omvänd acklamation”, dvs att fråga om någon är emot ett förslag 
istället för att som vid fysiska möten be om ja-svar. 

§ 4. Fastställande av röstlängd  
53 ombud har loggat in. Förbundsstämman beslutade att fastställa röstlängden.1 

§ 5. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll, tillika 
rösträknare   
Kristina Söderberg, Västerbottens läns hemslöjdsförening, och Lena Karlsson, Hemslöjden i 
Kronoberg, valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

§ 6. Fråga om stämman är i behörig ordning utlyst  
Maria Jacobsson föredrog kallelseförfarandet. Förbundsstämman godkände utlysningsförfarandet av 
stämman.  

 
1 Röstlängd 



 
 

 
 

2 

 

§ 7. Godkännande av föredragningslistan  
Förbundsstämman beslutade att godkänna föredragningslistan.  

§ 8. Arbetsordning för genomförande av digital stämma  
Kent Johansson informerar om arbetet inför stämman och styrelsens förslag till arbetsordning. 
Arbetsordningen fastställdes.2 

§ 9. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2019  
Kent Johansson och Maria Jacobsson föredrog verksamhetsberättelserna för 20193 och 20204. Kent 
inledde med att riksorganisationen har arbetat för att stärka samverkan mellan de olika nivåerna 
inom organisationen. Ett exempel på detta är genomlysningen av verksamhet för barn och unga. 
Riksorganisationen har förhållandevis små resurser och samverkan är nödvändigt för att t ex kunna 
främja hemslöjden både regionalt och på riksplanet.  

Ulf Jansson, Kronoberg, frågar om ombudens genomsnittsålder, som han anser verkar vara relativt 
hög. Kent redovisar att bland styrelser och ledare är medelåldern hög, medan utövare ofta är 
betydligt yngre. De äldre är viktiga möjliggörare för de yngres aktivitet. 

Maria Jacobsson redovisade verksamhetsberättelserna med fokus på vilka resultat som uppnåtts. 
Tack vare digitala möten har fler än tidigare kunnat delta t ex på ordförandekonferenser. Antalet 
medlemsorganisationer är oförändrat. Antalet enskilda medlemmar i medlemsorganisationerna är ca 
13.500 och har minskat något mellan 2019 och 2020. 

2020 blev Dräktsömnad det nionde yrket där SHR ansvarar för gesäll- och mästarbrev. 

Ett material som stått i fokus är ull med bland annat utgivning av häftet ”Om ull”.  

Kartläggningen av barn- och unga-verksamheten startade 2020 och redovisas under våren 2021. 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2019 lades till handlingarna. 

§ 10. Revisorernas berättelse för 2019  
Revisorsersättaren Lena Påhlman föredrog revisorernas berättelse5. Denna lades till handlingarna.  

§ 11. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019 för SHR  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkningen 
för 20196.  

§ 12 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2020  
Föredragningen för 2020 gjordes under § 9. Bilaga 4. 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2020 lades till handlingarna. 
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4 Verksamhetsberättelse 2020 
5 Revisorernas berättelse 2019 
6 Årsredovisning 2019 



 
 

 
 

3 

 

§ 13. Revisorernas berättelse för 2020  
Revisorsersättaren Lena Påhlman föredrog revisorernas berättelse7. Denna lades till handlingarna. 

§ 14. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020 för SHR  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning för 
20208. 

§ 15. Anmälan av resultat- och balansräkning för 2019 för stiftelser  
Maria Jakobsson anmälde resultat- och balansräkningarna för Bo Hammarskjölds Stiftelse9, 
Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse10, Carl Lamberths Stiftelse11 och Ingeborg Strömbergs 
Stiftelse12 för 2019. Avkastningen har varit god och inneburit att man kunnat dela ut 100.000 kronor 
2019. 

Resultat- och balansräkningarna lades till handlingarna.  

§ 16. Anmälan av resultat- och balansräkning för 2020 för stiftelser  
Maria Jacobsson anmälde resultat- och balansräkningarna för Bo Hammarskjölds Stiftelse13, 
Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse14, Carl Lamberths Stiftelse15 och Ingeborg Strömbergs 
Stiftelse16 för 2020. Avkastningen har varit god och inneburit att man kunnat dela ut 90.000 kronor 
2020. Det sammanlagda kapitalet är drygt 6 miljoner kronor. 

Resultat- och balansräkningarna lades till handlingarna.  

§ 17. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen för 2019  
Resultatdispositionen fastställdes enligt balansräkningen. 3.599.482 kronor balanseras i ny räkning.  

§ 18. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen för 2020 
Resultatdispositionen fastställdes enligt balansräkningen. 3.950.256 kronor balanseras i ny räkning.  

§ 19. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen åren 2019 och 2020  
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.  

 

Årsmötet ajournerades för 10 minuters paus. 

 
7 Revisorernas berättelse 2020 
8 Årsredovisning 2020 
9 Resultat- och balansräkning för Bo Hammarskjölds Stiftelse 2019 
10 Resultat- och balansräkning för Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse 2019 
11 Resultat- och balansräkning för Carl Lamberths Stiftelse 2019 
12 Resultat- och balansräkning för Ingeborg Strömbergs Stiftelse 2019 
13 Resultat- och balansräkning för Bo Hammarskjölds Stiftelse 2020 
14 Resultat- och balansräkning för Textilkonstnärinnan Märta Gahns Stiftelse 2020 
15 Resultat- och balansräkning för Carl Lamberths Stiftelse 2020 
16 Resultat- och balansräkning för Ingeborg Strömbergs Stiftelse 2020 
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§ 20. Arvode till styrelseledamöterna, samt rese- och traktamentsersättning  
Valberedningens ordförande Lena Påhlman föreslog oförändrade arvoden, dvs 800:-/sammanträde 
till samtliga ledamöter samt därutöver 10.000 kronor/år till ordförande och 7.000 kronor/år vardera 
till 1e o 2e vice ordförande. Rese- och traktamentsersättningar enligt det statliga regelverket. 

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 21. Val av förbundsordförande  
Lena Påhlman föredrog valberedningens förslag1718 varefter Kent Johansson omvaldes till 
förbundsordförande till 2023.  

§ 22. Val av 1e och 2e vice förbundsordförande  
Elisabeth Bjar omvaldes till 1e vice ordförande. Håkan Liby nyvaldes till 2e vice ordförande till 2023.  

§ 23. Val av övriga styrelseledamöter  
Eva Byström, Sundbyberg och Eva-Karin Torhem Arnell, Hyssna, omval, samt Helena Åberg, 
Stigtomta, nyval, valdes till ledamöter till 2025. 

Joanna Stridh, Rättvik, nyval, fyllnadsvaldes till ledamot till 2023. 

§ 24. Val av suppleanter  
Maria Eklind, Lotta Ahlvar och Ulrika Bos Kerttu, samtliga omval, valdes till 1e, 2e respektive 3e 
suppleant till 2023.  

Kent Johansson tackade för egen del och å hela styrelsens vägnar för förtroendet. 

§ 25. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
Rose Ericsson, ordinarie, och Lena Påhlman, ersättare, omvaldes till förtroendevalda revisorer till 
2023.  

Till auktoriserad revisor utsågs revisionsbyrån Baker Tilly. Håkan Andersson tjänstgör där för 
närvarande. 

§ 26. Val av representant för aktieägarna - Hemslöjd Media Sverige AB  
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse representant för aktieägarna i Hemslöjd Media Sverige AB.  

§ 27. Val av SHRs ledamöter i Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk 
Lena Påhlman föredrog valberedningens förslag19 varefter 

a) Birgitta Andersson, Köping, omvaldes som ordförande till 2023 

b) Marie Folkesson. Leksand och Malou Örner, Hägersten omvaldes till ledamöter till 2023 

c) Annika Nygårds, Sågmyra, omvaldes till ersättare till 2023 

d) Annika Havas, Stockholm, omvaldes till ordinarie revisor till 2023 med Lena Påhlman, Uppsala 
som ersättare. 

Birgitta Andersson tackade stämman för förtroendet. 

 
17 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 
18 Valberedningens förslag med presentation av kandidaterna 
19 Valberedningens förslag angående Sätergläntan 
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§ 28. Val av valberedning  
Lena Påhlman, Torbjörn Lindström, Carola Gunnarsson, Harriet Axelsson och Isac Enetjärn, samtliga 
omval, valdes till valberedning. Lena Påhlman valdes till sammankallande. 

§ 29. Beslut om verksamhetsinriktning för 2022-2023 
Maria Jacobsson och Kent Johansson föredrog förslaget till verksamhetsinriktning för 2022-2320. 
Särskilt betonades att inriktningen avser hela organisationen, inte bara riksorganisationen, och att 
ambitionen är att läns- och lokalföreningar ska göra handlingsplaner utifrån inriktningen.  

När det gäller ekonomiska anslag från staten har styrelsen begärt att statsanslaget till SHR ska 
återställas och att medel ska kunna främja hemslöjd och inkomstmöjligheter för slöjdare i hela 
landet. 

Ingrid Månsson-Lagergren, Ulf Jansson, Ann-Kristin Jonäng, Margaretha Nielsen, Ulrika Rapp och 
Emma Ivansson deltog i diskussionen varefter ett förtydligande gjordes kring att 
verksamhetsinriktningen ska bidra till att uppnå Hemslöjdens ändamål och syfte. 
Verksamhetsinriktningen fastställdes. 

§ 30. Bestämmande av årsavgift för organisationsmedlemmar, enskilda medlemmar 
och familjemedlemmar för 2023 och 2024 
Elisabeth Bjar föredrog styrelsens förslag angående årsavgift21.  

Gun Carlsson, Föreningen Svenska Spetsar, anser att det borde framgå att om en enskild medlem är 
medlem i flera organisationer så innebär det att avgiften om 80 kronor tas ut flera gånger för samma 
person. 

Elisabeth Bjar betonar att det är organisationen som är medlem i riksförbundet och inte den 
enskilde. 

Kent Johansson framhöll att det är summan av enskilda medlemmar i SHRs medlemsföreningar som 
utgör underlag så att det inte blir dubbla avgifter bara för att man gör om organisationen till att ha 
lokalföreningar. 

Beslutades fastställa styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för 2023 och 2024. 
 
Årsmötet ajournerades i tio minuter 

§ 31. Rapporter från styrelsen 
a) Pågående stadgerevision 
Maria Jacobsson redovisade styrelsens rapport om arbetet med stadgerevision22. 

Rapporten lades till handlingarna. 

b) Uppföljning av motion till föregående stämma 
Maria Jacobsson redovisade uppföljningen av motionen som gällde om idrottsrörelsens möjlighet att 
ersätta t ex domare utan att betala arbetsgivaruppgift skulle kunna gälla också kulturföreningar23. 
Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med detta. Däremot ska man inleda ett arbete med att 
utveckla formerna för samverkan med utövare. 

Rapporten lades till handlingarna. 

 
20 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 
21 Styrelsens förslag angående medlemsavgifter 
22 Rapport ang pågående stadgerevision 
23 Uppföljning av motion om skatteregler 
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§ 32. Motioner från medlemsföreningarna 

1. ”Hemslöjden behöver ett digitalt språng”; Gästrike Hälsinge hemslöjdsförbund24  
Elisabeth Bjar föredrog styrelsens förslag25 och betonade att styrelsen håller med om att motionen 
tar upp viktiga frågor. Man bedömer dock att man inte har ekonomiska möjligheter till 
hemsidesutvecklingen, men vill ta ett första steg. 

Ulrika Rapp, Skaraborg konstaterade att man inte kunnat göra allt man ville på SHRs hemsida och 
därför ville göra en egen. Ulrika tycker att Sörmlands hemsida är mycket bra eftersom den tydligt 
visar att man ingår i en gemensam organisation. Ulrika föreslår att det ska finnas en mall för egna 
hemsidor för att tydliggöra samhörigheten. 

Katarina Gessl, Jämtland Härjedalen håller med Ulrika Rapp om att en mall vore bra. 

Carola Gunnarsson konstaterar att förslaget väl överensstämmer med styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsen förslag. 

2. ”Angående Hemslöjdsrörelsen i klimatomställningen”, Dalarnas Hemslöjdsförbund26  
Elisabeth Bjar föredrog styrelsens förslag angående motionen27.  

Per Erik Kaj tackade för det positiva svaret, även om svaret innebär att den andra att-satsen anses 
besvarad, och hoppades att man tillsammans ska förverkliga det samtalsmaterial motionen föreslår. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. 

3. ”Angående olycksfallsförsäkring”, Västmanlands hemslöjdsförbund28 
Kent Johansson föredrog styrelsens yttrande över motionen29 som innebär att styrelsen tänker 
återkomma med konkreta förslag. Kent yrkade bifall till styrelsens förslag, dvs bifall till motionen. 

Birgitta Andersson yrkade bifall till styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 33. Nästa förbundsstämma  
Kent Johansson föredrog styrelsens förslag till nästa ordinarie stämma30. Man har i styrelsen också 
diskuterat en eventuell extra stämma 2022 och återkommer i så fall om det. 

Beslutades hålla nästa förbundsstämma den 27 maj 2023. 

§ 34. Övriga ärenden  
Maria Jacobsson informerade om den gemensamma aktivitet man genomför tillsammans med 
Sätergläntan mellan stämman och Sätergläntans årsmöte. Eva-Lotta Hultén håller en föreläsning 
”Slöjdkunskaper är framtidens kunskaper”. Ett resonemang om teoretisk och praktisk kunskap. 
Föreläsningen är inspelad och kan ses efter stämman. Föreläsningen ligger kvar på SHRs hemsida 
under den kommande veckan. 

 
24 Motion 1. ”Hemslöjden behöver ett digitalt språng” 
25 Styrelsens förslag till svar på motion 1 
26 Motion 2. ”Angående Hemslöjdsrörelsen i klimatomställningen” 
27 Styrelsens förslag till svar på motion 2 
28 Motion 3. ”Angående olycksfallsförsäkring” 
29 Styrelsens förslag till svar på motion 3 
30 Förbundsstämma 2023 
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§ 35. Avtackningar  
Kent Johansson tackade än en gång för förtroendet och riktade ett tack till ombuden på stämman 
och för de ideella insatser som görs i organisationen för att möjliggöra för så många fler än 
medlemmarna, inte minst yngre, att delta i verksamheten.  

Christine Sundberg Carendi och Bo Olls som slutar i styrelsen avtackades och kommer att få varsin 
blomma. 

Kent tackade kansliet för ett gott arbete, inte minst med förberedelserna för stämman, och presidiet 
som också de kommer att få blommor. 

§ 36. Mötet avslutas  
Kent Johansson förklarade 2021 års stämma avslutad. 

 

Dag som ovan  

 

 

Per Erik Kaj  Carola Gunnarsson  
Sekreterare  Mötesordförande  

 

 

Kristina Söderberg Lena Karlsson 
Justerare  Justerare 


