
 
Ordförandemöte 12 mars 2022 
 
Ordförande Kent Johansson hälsade alla välkomna och lämnade över till 
verksamhetschef Maria Jacobsson som gick igenom programmet för dagen. 
Medlemsundersökningen 
Sarah Eriksson och Edith Backlund från riksförbundets kansli presenterade den 
medlemsundersökning som Sifo/Kantar har gjort på uppdrag av SHR.  

Det har varit ett fantastiskt gensvar på undersökningen och Sifo/Kantar har inte 
tidigare sett ett sådant engagemang. 

4000 valdes ut att svara på enkäten och undersökningen pågick mellan 16 januari och 
14 februari. 1480 personer svarade (1080 på webben och 400 på telefon).  
 
Här några korta slutsatser från undersökningen: 
- var femte medlem har varit medlem i över 25 år  
- 83 % kan tänka sig att rekommendera en vän att bli medlem. 
- stickning, vikning och broderi/sömnad är de största intresseområdena 
- nio av tio är medlem i en förening nära där de bor 
- nära hälften av medlemmarna är intresserade av djur och natur 
- 78 % är nöjda med sitt medlemskap 
- 96 % av medlemmarna tycker det är viktigt att stödja hemslöjden 

Deltagarna i mötet delades nu in i grupper för att diskutera frågan  
Om vi skulle göra en värva en vän kampanj. Vilken hjälp behövs från 
riksförbundet? 

Här följer några kommentarer från grupperna: 
Tveksamma till att värva en vän, svårt att säga nej. 
Orosmoln att många varit med så länge och hur når vi de unga 
Det ska vara enkelt att bli medlem, formuläret borde vara enklare 
Värva medlemmar på prova på dagar tex Hemslöjdens dag, mässor 
Lättare att värva en vän via aktiviteter 
Många vill engagera sig nu efter pandemin 
Vad får man som medlem? Formulera värden 
Fysisk tidning är bra medlemsförmån 
Digitala kurser bra sätt att få medlemmar 
Bli medlem och betala med swish och få svar med vändande sms 
Kampanj i samband med Hemslöjdens dag 
Digitala föreläsningar ett mervärde, något som riks kan ordna? 
Tipsfunktion digitalt för aktiviteter. 

Alla föreningar kommer bjudas in till ett webbinarium där medlemsundersökningen 
presenteras mer grundligt och där det kommer finnas tillfälle att ställa frågor. 
 



Vad är på gång i föreningarna? Här kommer ett axplock 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund: 
förbundet har jobbat med digitalisering under Coronapandemin och utrustat och 
utbildat alla lokalföreningar i digitala verktyg. Under 2021 hade de 595 evenemang 
varav 200 var digitala. För att vitalisera styrelsearbetet så jobbar de med 
omvärldsanalys. Tillsammans med Uppsala håller de på och tar fram en 
Slöjdklubbshandledarutbildning på Sätergläntan. 

Hemslöjden i Kronoberg: 
Näverutställningen It´s now or näver på Utvandrarnas hus i Växjö. 2 april har man 
en inspirationsdag med Mia Olsson, Jonatan Malm och Jögge Sundqvist. Många 
kurser på Korrö i sommar: https://hemslojdenkronoberg.se/sommarkurser-pa-
korro-2022/ 

Blekinge läns hemslöjd: 
Föreningen har öppet slöjdhus 1 gång/vecka och även soppslöjd och kurser har 
kommit igång. Har påbörjat ett samarbete med Naturum där det ska vara 
föreläsningar (bla med Isabelle Mac Allister tillsammans med utvecklarna i slöjd) och 
även en slöjdhörna. 
De har också gjort en film om korgslöjdaren Mikael Svensson som kommer ha 
premiär i juni. 

Stockholms läns hemslöjdsförening: 
Öppnar upp lokalen från 1 april och de märker att det finns ett stort sug efter slöjd 
både bland medlemmar men även andra. Har blivit kontaktade av Stockholms stad 
för slöjdaktiviteter i sommar och från stadsdelsförvaltningen att medverka med 
aktiviteter i Rålambshovsparken 6 juni. 
Samarbetar med styrelsen i Södermanland kring olika aktiviteter. 

Skånes Hemslöjdsförbund: 
Samlingen Stiftelsen Skånsk hemslöjd med 2 500 föremål finns nu i slöjdhuset i 
Landskrona och kommer snart vara tillgänglig för forskare och kursdeltagare. 
Samlingen invig på förbundets årsmöte 9 april. 

Föreningen Svenska spetsar: 
Föreningen har under senaste året jobbat dels med digitala föreläsningar som når alla 
medlemmar men också kurser digitalt. Bland annat har man haft flera 
cirkelledarutbildningar digitalt. 

Örebro läns slöjdförening: 
Föreningen har slöjdcafé en gång/månad med olika teman som folkdräkter och 
träslöjd. I sommar kommer man ha en utställning tillsammans med Svensk Form. 

Gotlands läns hemslöjdsförening: 
Mycket arbete med att få igång fysisk verksamhet nu efter pandemin. 

Jönköpings läns hemslöjdsförbund: 
Föreningen har jobbat med att ta fram en kommunikationsplan och bland annat tagit 
fram #jagärhemslöjdare. Denna kampanj startar på årsmötet.  
En fråga till alla föreningar: 
Hur gör ni i föreningarna kring digitala dokument? 



Hallands Hemslöjdsförbund: 
Föreningen kommer delta på Vävmässan som är i Halmstad i september med 
informationsbord. 
Föreningen tar fram ett mönster och stickar en tröja som ska vara med under Nordic 
craft week där stickade tröjor är temat och är också med och stickar vantar till Tiger 
of Sweden. 

Hemslöjden i Östergötland: 
Förbundet arrangerar ett linseminarium den 2 maj på Hemslöjdsgården. Seminariet 
kommer också sändas digitalt 
https://www.hemslojdeniostergotland.se/textil/seminarium-linet-som-
framtidsfiber-2  

Kalmar läns hemslöjdsförening: 
Föreningen kommer i år ha ett fysiskt årsmöte och även kursverksamheten har 
kommit igång. Föreningen jobbar med Slöjdklubben på Kulturskolan i samtliga 
kommuner i Kalmar län. Samarbete med Stensjö by bla kring 1 kvm lin men också att 
få in mer slöjd i deras verksamhet. 
Utlyser Reine Navins och Gunilla Skyttlas stipendium på 50 000 kr till någon som 
bor eller är ifrån Kalmar.  

Västerbottens läns hemslöjdsförening: 
Föreningen har fått stöd från regionen med ett digitalt språng bla till utrustning. 
Föreningen har publicerat allt ur sina samlingar på Digitalt museum under 2021 och 
har nu utlyst ett residens Gjort, nygjort och ogjort där slöjdarkivet används som 
inspiration. Sex kulturarbetare inom olika områden har utsetts och blir också en 
podcast. Man utser också en ”slöjdfluencer” i Västerbotten under våren. 

Information från styrelsen 
Maria gick igenom vad som händer på riksnivå koppat till verksamhetsinriktningen 
för 2022-2023.  
 
Upprop 
Upprop från Dalarnas Hemslöjdsförbund angående hållbarhetsfrågor: 
Om någon är intresserad av att vara med och ta fram arbetsmaterial kring 
hållbarhetsfrågor kontakta Märta Kallur marta.kallur@gmail.com eller Per Erik 
Kaj  per.erik.kaj@gmail.com  

Dagen avslutades med ett föredrag av länshemslöjdskonsulent Joakim Lilja som 
berättade om projektet Skogsklok. 
 

 
Antecknat av  
Agneta 12 mars 2022 


