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PROGRAM
10.00 Välkomna

10.10 Medlemsundersökningen

Resultatet presenteras.

10.40 Gruppdiskussion utifrån resultatet

11.10 Vad är på gång på länsnivå

Utifrån verksamhetsinriktningen

12.00 Paus/lunch

12.45 Information från SHR:s styrelse 

Styrelsen informerar om vad som är på 

gång

13.15 Skogsklok

Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja berättar 

om skogens outnyttjade slöjd- och 

hantverkspotential

13.45 Avslutning



VERKSAMHETSINRIKTNING 
2022-2023
- Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter

-Stärka och stödja utövarna inom Hemslöjden

-Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten

-Synliggöra hur Hemslöjden bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030

-Nätverka

-Stärka Hemslöjdens ekonomi för att möjliggöra utveckling



UTVECKLA MEDLEMSKAPET OCH 
FORMERNA FÖR DELTAGANDE 
OCH AKTIVITETER

• Med utgångspunkt från 

medlemsundersökningen utveckla 

arbetet med medlemsrekrytering. 

• 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. 0
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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 MÅLEN 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.

Exempel på samarbeten senaste tiden:

- Inspelning av seminarium till Folk och 

kultur 9-11 februari (Kulturens)

- Korgseminarium 11 maj (Hälsinglands 

museum, Korgen lyfter)



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.

• Garantibidrag från Nämnden för 

hemslöjdsfrågor

• Kursmedel från Skolverket

• Mer medel till 

kultursamverkansmodellen

SHR har fått minskat bidrag 2020, 2021 

och 2022; från 4,2 Mkr till 3 Mkr. 

Bidragsansökningar



VERKSAMHETSINRIKTNING 
2022-2023 
Specifikt för riksförbundet:

- Stärka länsförbund och lokalföreningar för att utveckla och stärka 

organisationen 

- Stärka kontakten med opinionsbildare och beslutsfattare 

- Fortsätta att medverka i det nordiska och europiska samarbetet



STÄRKA LÄNSFÖRBUND OCH LOKAL-

FÖRENINGAR 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.



STADGEREVIDERING
Huvudskälen till varför stadgarna 

ändrades:

- gemensamma grundläggande 

värderingar och ändamål

- att möjliggöra för lokala föreningar att 

kunna vara medlemmar i ett 

länsförbund

- att nomenklaturen är viktig (inte minst i 

dialog med andra som t.ex. banker, 

Skatteverket, bidragsgivare)

Senaste som har blivit godkända av 

riksförbundet:

- Jämtland/Härjedalens 

Hemslöjdsförbund

- Gotlands läns hemslöjdsförbund



EN ENKÄT OM 
MEDLEMSFÖRENINGARNAS 
FÖRSÄKRINGSSKYDD 
• 55 föreningar har svarat 

• 21 av dessa uppger att de inte har några försäkringar alls

• Försäkringspremierna för de som har egna försäkringar varier kraftigt; från 1 008 kr till 75 
000 kr/år

• 8 har försäkring via studieförbund (Vuxenskolan och Studiefrämjandet), främst för 
kursverksamhet

• 19 föreningar har lite mer omfattande försäkringsskydd med ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring och verksamhetsförsäkring. Dessutom har någon av dem 
förmögenhetsförsäkring, olycksfallsförsäkring, utställningsförsäkring, dataskydd, 
kundolycksförsäkring, överfallsförsäkring och inbrottsförsäkring (kopplat till 
försäljningsverksamhet).





OFFERT FRÅN 
FÖRENINGSFÖRSÄKRINGAR
Grundförsäkring på 800 kr/förening (under förutsättning att alla SHRs 
medlemsföreningar är med) 

Grundförsäkringen består av:

1. Ansvarsförsäkring
2. Rättsskyddsförsäkring
3. Förmögenhetsbrottsförsäkring
4. Olycksfallsförsäkring

Varje förening erbjuds även teckna en verksamhetsförsäkring till ett pris av 812 
kr/förening



MEDLEMSHANTERINGSSYSTEM
• Kravspecifikation

• Referensgrupp
”För att hålla kontakten med våra medlemmar är vi 

beroende av ett tillgängligt och praktiskt 

medlemssystem. Medlemssystemet är också en 

viktig kugge när en person väljer att gå med i 

någon av våra många föreningar.” (ur motionen 

från Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund 2021)



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.

- Remiss Återstartsutredningen

- Seminarium på Folk och kultur

- Träffat utredningen Kreativa Sverige

- Anna Söderbäck, GD 

Konstnärsnämnden kommer till SHR:s 

styrelse i april

https://hemslojden.org/2022/02/hemslojden-kritisk-till-aterstartsutredning-var-ar-civilsamhallet/


FORTSÄTTA ATT MEDVERKA I DET 
NORDISKA OCH EUROPISKA 
SAMARBETET



HEMSLÖJDEN 110 ÅR


