
Ordförandemöte 
−

12 mars 2022 
Kl. 10.00-14.00 

−
Den 12 mars är det dags för ordförandemöte 

och även i år blir det ett digitalt möte.  

Vi kommer bland annat få en presentation av resultatet av den färska 
medlemsundersökningen och prata om vad som är på gång 2022. 

Målgruppen för ordförandemötet är ordföranden  
i länsförbund och länsföreningar samt riksföreningarna. 

Anmäl dig senast den 7 mars. 

Välkommen! 



 

 

  

Dags för årets ordförandedag! 
 
Under dagen kommer bland annat resultatet av medlemsundersökningen presenteras 
och diskuteras. Vi kommer också att prata om vår gemensamma verksam-
hetsinriktning, gå igenom vad är på gång under jubileumsåret 2022 och vilka 
konsekvenser det neddragna statsbidraget för riksförbundet får. Några aktuella och 
spännande projekt på länsförbundsnivå kommer också att presenteras. Givetvis 
kommer det att finnas utrymme för att utbyta erfarenheter och ta del av aktuell 
information.  

Även i år anordnas ordförandemötet digitalt. Detta för att möjliggöra för så många som 
möjligt att delta. Välkommen! 
 
Kent Johansson Maria Jacobsson 
Förbundsordförande Verksamhetschef 

Program   
Vi startar kl. 10.00 och avslutar kl. 14.00. Det blir en lite längre paus (45 minuter) för lunch. 

Resultatet av medlemsundersökningen  
Senast som riksförbundet genomförde en medlemsundersökning var 2009. Mycket har hänt, 
både i samhället och inom Hemslöjden, sedan dess. Därför har vi under januari 2022 genomfört 
en ny medlemsundersökning för att få en övergripande bild av vilka som är medlemmar hos oss 
idag, men också varför man är medlem och nöjdhet hos medlemsgruppen i stort. Efter en 
presentation diskuterar vi resultatet och hur vi kan använda oss av det i våra verksamheter.  

Verksamhetsinriktning 2022–2023 
På förbundsstämman 2021 beslutades om en gemensam verksamhetsinriktning för 2022-2023. 
Vi går igenom vad som genomförs lokalt, regionalt och nationellt 2022. Dessutom diskuterar vi 
hur ekonomin ser ut på de olika nivåerna. 

Aktuella exempel från länsförbund 
Vi kommer få ta del av några intressanta aktuella projekt. 

Skogsklok 
Projektet Skogsklok handlar både om att slöjdare ska få tillgång till slöjdmaterial från skogen och 
hur man får ett mer variationsrikt och därmed mer hållbart skogsbruk. Hemslöjdskonsulent 
Joakim Lilja berättar om skogens outnyttjade slöjd- och hantverkspotential. 

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/regional-utveckling-och-tjanster/kultur-och-konstarter/slojd/aktuellt/skogsklok/


 

 

  

Information från SHR:s styrelse 
Styrelsen informerar om vad som är på gång. Bland annat om fortsättningen av projektet ”1 kvm 
lin”, planeringen av en nordisk slöjdkonferens, Hemslöjdens dag och återrapportering kring 
motionen om föreningsförsäkring. Dessutom kommer vi gå igenom var länsförbunden och 
länsföreningarna är i processen om stadgerevisionen. 

 

PRAKTISK INFORMATION 
Ordförandemötet är till för den som är ordförande i länsförbund eller länsförening samt 
riksföreningarna. Vid förhinder kan dock en annan styrelserepresentant utses att delta. Anmäl er 
senast den 7 mars genom att fylla i detta formulär. 

När du har anmält dig kommer du att få en länk med inloggningsuppgifter. 

  

https://hemslojden.org/wp-content/uploads/2021/05/motion_3_vastmanland_med_svar_bilaga-13.pdf
https://forms.gle/XjkH8r6VckJDBxRi8

