
FÖRENINGSDAGEN
28 JANUARI 2023



PROGRAM
9.00 Välkomna

9.10 Verksamhetsinriktning 2022-2023

9.30 Immateriellt kulturarv
Solveig Grinder; Norsk Husflid
Karin Stenson, Svenska Unescorådet

10.30 Paus

10.45 Verksamhetsinriktning 2024-2025

11.45 Paus

12.00 Hemslöjden är hållbar

12.30 Styrelsen informerar

13.00 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.

13 861



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.

Exempel på aktiviteter: barnslöjdläger, lovverksamhet (sportlov, höstlov, 

sommarlov), slöjdhandledarutbildning, generationsslöjd, en förening ska starta 

upp verksamhet för gymnasieungdomar



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. 

Exempel på aktiviteter: slöjdloppis, 

återbruksverkstad på bibliotek, lappa-

och-laga-grupp



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.

•Kursmedel från Skolverket

•Olika tillfälliga projektbidrag, bl.a. från 

Kulturrådet, Nordisk kulturfond och 

Estrid Ericsons stiftelse.

•Vi söker från RAÄ och 

Naturvårdsverket

SHR har fått minskat statligt 

organisationsbidrag med totalt 25 % 

(från 2020-2022). Bidraget är nu 3 Mkr.



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.



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.

• Kulturutskottet ordförande Amanda Lind 

medverkade på den nordiska konferensen

• Remissyttrande kring KKN-strategi och 

Återstartsutredningen

• Möten med Nämnden för hemslöjdsfrågor

• Linhäftet skickades till utskotten

• Pressmeddelanden t.ex. i samband med 

Årets julklapp, Hemslöjdens dag, bildandet 

av Arena Svensk Ull och prins Carl Philips 

medverkan vid stipendieutdelningen



FORTSÄTTA ATT MEDVERKA I DET 
NORDISKA OCH EUROPISKA 
SAMARBETET



UTGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRSLAGET 
TILL VERKSAMHETSINRIKTNING 
2024-2025: 
- ska utgå från SHR:s stadgar och framför allt ur grundsynen och ändamåls-

paragrafen

- ska gälla samtliga delar av organisationen

- ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen

- ska vara långsiktig, men ska också vara en hjälp att prioritera viktiga frågor de 

närmaste åren

- tar hänsyn till händelser i omvärlden som är relevanta för hemslöjdsområdet, 

- de prioriterade inriktningsmålen ska vara realistiska i omfattning



OMVÄRLDSANALYS
•Coronapandemin 

•Klimatförändringarna och arbetet med Agenda 2030 

•Kriget i Ukraina har aktualiserat vikten av krisberedskap på olika sätt

•Vi lever längre vilket kommer innebära att antalet äldre kommer att öka

•Minskat statligt bidrag till riksförbundet. 

•Översynen av kultursamverkansmodellen

•Valet/det politiska läget



FÖRSLAG TILL 
VERKSAMHETSINRIKTNING 
2024-2025
•Hemslöjden folkbildande roll ska stärkas

•Hemslöjden kan och ska bidra till ett hållbarhet samhälle

•Hemslöjden bidrar till människors folkhälsa



GRUPPDISKUSSION
Frågor att diskutera:

- Saknas viktiga faktorer i omvärldsanalysen? Vilka i så fall?

- Synpunkter på förslag till verksamhetsinriktning; såväl inriktning som 

formuleringar

- Vad är speciellt viktigt att riksförbundet bidrar med?



STYRELSEN INFORMERAR
•Övriga ärenden till förbundsstämman

•Hemslöjdens dag

•Återstartspengarna



FÖRBUNDSSTÄMMA I KALMAR 
26-28 MAJ
Fredag

Seminariedag på Kalmar teater

Slöjdmarknad på Larmtorget

Buffé i Kalmarsalen på kvällen

Lördag

Förbundsstämma – även för Sätergläntan

Middag på Kalmar slott

Söndag

Utflykt till Öland!



ÅTERSTARTBIDRAG MÖJLIGGÖR:
- Stöd för att sätta igång verksamhet för barn och unga

- Att fler föreningar publicerar sina samlingar på Digitalt museum

- Ett utbildningspaket som stöd för kommunikation och närvaro i digitala kanaler

Med stöd av


	Bild 1: Föreningsdagen 28 januari 2023 
	Bild 2: Program
	Bild 3: Verksamhetsinriktning  2022-2023
	Bild 4: Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter
	Bild 5: Stärka och stödja utövarna inom Hemslöjden 
	Bild 6: Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten
	Bild 7: Synliggöra hur Hemslöjden bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030
	Bild 8: Nätverka
	Bild 9: Stärka Hemslöjdens ekonomi för att möjliggöra utveckling
	Bild 10: Verksamhetsinriktning  2022-2023 
	Bild 11: Stärka länsförbund och lokal-föreningar för att utveckla och stärka organisationen 
	Bild 12: Stärka kontakten med opinionsbildare och beslutsfattare 
	Bild 13: Fortsätta att medverka i det nordiska och europiska samarbetet
	Bild 14: Utgångspunkter för förslaget till verksamhetsinriktning 2024-2025: 
	Bild 15: Omvärldsanalys
	Bild 16: Förslag till verksamhetsinriktning  2024-2025
	Bild 17: Gruppdiskussion
	Bild 18: Styrelsen informerar
	Bild 19: Förbundsstämma i Kalmar  26-28 maj
	Bild 20: Återstartbidrag möjliggör:

