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Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands län och är intresserad av
hemslöjd. Bland medlemmarna finns de som slöjdar på fritiden, de som har slöjd som yrke, de som njuter
av andras slöjd och de som genom sitt medlemskap vill stötta hemslöjden i länet.
Föreningen vill med vår rika hemslöjdstradition som grund stimulera till utveckling och nyskapande, samt
bidra till att kunskaper om olika slöjdtekniker tillvaratas och utvecklas. Vi är en medlemsförening i Svenska
hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Vår verksamhetsplan 2019 är utformad med utgångspunkt i
Hemslöjdens övergripande strategi och verksamhetsplan 2017-2021. Underlagen till den övergripande
verksamhetsplanen finns på
https://hemslojden.org/wpcontent/uploads/2017/10/hemslojden_strategi_verksamhetplan_2017-2021.pdf

Mission Hemslöjden tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring.
Vision Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.
Kärnvärden/Värderingar Hållbarhet, Kunnighet, Kreativitet, Gränsöverskridande
Vår gemensamma attityd Genuin, Engagerad, Generös

1. HEMSLÖJDEN I CIVILSAMHÄLLET
Hemslöjdens verksamhet har möjlighet att utvecklas och växa i överensstämmelse med regeringens
betoning av det civila samhällets roll inom kulturområdet. Hemslöjden söker nya lösningar för den 100-åriga
organisationen.
I samarbete med andra organisationer och aktörer på den ideella arenan kan Hemslöjden verka för och
stärka det tvärkulturella och gränsöverskridande samarbetet inom samverkansmodellen. Inom Hemslöjden
samverkar den ideella verksamheten med hemslöjdskonsulenterna, som har expertkunskaper inom
slöjdområdet.
I och med det ökande intresset från allmänheten för vår planets ändliga resurser och vad som måste göras
för att ändra den överkonsumtion som bedrivs, främst i västvärlden, kan hemslöjdsföreningen axla en viktig
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roll i att förmedla traditionella, och utveckla nya, mindre resurskrävande slöjdmetoder för att tillvarata de
resurser som finns.

Vad

Hur

När Vem, resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Arrangera
slöjdträffar i
Nyköping

En grupp
medlemmar
ansvarar för
planering,
genomförande och
rapportering av
slöjdträffarna.
Gruppen ansvarar
för att bjuda in till
träff för att inventera
önskemål om
träffarnas innehåll.

Våren
och
hösten
2019

Kerstin Uppman, Lotta Risberg
och Richard Horner.
Slöjdlådor används för att
tillgodose behov av verktyg och
material.
Hemslöjdsföreningen
annonserar via Handlaget,
Facebook och slöjdkalendern.

Genom
återkommande träffar
med kontinuitet över
lång tid skapas värde
att vara medlem i
Hemslöjdsföreningen.
Med återkommande
träffar skapas
möjligheter för
kunskapsöverföring
mellan medlemmar
samt möjlighet för
nya deltagare och
potentiella
medlemmar att möta
hemslöjd.

att minst 5
deltagare
besöker varje
slöjdträff

Se ovan.

Se
ovan

Ylva G Karlsson och Lena
Letterbrandt Lif är
kontaktpersoner/sammankallande i Katrineholm.
Samarbete med Kulturhuset
Ängeln ger tillgång till lokal.
Slöjdlådor används för att
tillgodose behov av verktyg och
material.
Annonsering via Handlaget och
slöjdkalendern.
Planering för nytt upplägg med
färre träffar och längre tid per
gång.

Se ovan

att minst 5
deltagare
besöker varje
slöjdträff

Hemslöjdskonsulenterna på
Sörmlands museum
administrerar kurserna inklusive
kontaktar kursledare, bokar
lokal och skriver information för
annonsering.
Hemslöjdskonsulenterna
meddelar om kursvärdar
behövs.
Kurserna får bidrag från
Hemslöjdsföreningen via SHR.

Kurser ska ge både
nybörjare inom slöjd
och mer erfarna
möjlighet att förkovra
sig och utvecklas
inom ett slöjdområde.
Erfarna lärare anlitas
inom
kursverksamheten.

Att minst 10
kurser
genomförs

Styrelsen planerar och
arrangerar aktiviteter på olika
platser i länet med hjälp av
medlemmar och andra
intresserade

Slöjdens dag ska ge
möjlighet att synas på
oväntade platser

att genomföra
aktiviteter i
minst 3
kommuner

Arrangera
slöjdträffar i
Katrineholm

Arrangera
kurser
ensamma och
i samarbete
med
Sörmlands
museum

Sörmlands museum
administrerar
kursverksamheten.
Hemslöjdsföreningen
annonserar kurserna
i Handlaget och i
Slöjdkalendern.
Hemslöjdsföreningen
kan också hjälpa till
som kursvärdar vid
behov.
Hemslöjdsföreningen
ger förslag på kurser
inför kommande
verksamhetsår.

Hela
2019

Arrangera
aktiviteter för
Hemslöjdens
dag

Under en dag
synliggöra slöjden i
länet

En
dag
under
höst
2019
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att anordna
minst 9
slöjdträffar
under 2019

2-3 längre
träffar per
termin

att minst 6
deltagare
deltar på varje
kurs

Vad

Hur

När

Vem,
resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Driva
Täljakademin
och
Textilakademin
i samarbete
med Sörmlands
museum

En grupp för varje
akademi med
representanter från
både Sörmlands
museum och
Hemslöjdsföreningen,
ansvarar för planering,
annonsering och
genomförande av
akademierna.

2019

Sörmlands museum
är huvudman. Både
Sörmlands museum
och Hemslöjdsföreningen bidrar till
finansieringen av
akademierna. De
båda grupperna
ansvarar för
rapportering till
Hemslöjdsföreningens
styrelse.

Akademierna är till för
slöjdare som redan har
viss vana av slöjdande.
Slöjdakademierna ska ge
deltagarna fördjupad
kunskap inom specifika
slöjdområden.

att minst 3 träffar
per akademi
arrangeras

Anordna
inspirationsträff
för ideella

Inspirerande slöjdträff
med inbjuden slöjdare
anordnas för de som
engagerat sig ideellt i
föreningen under året.

2019

Styrelsen ansvarar för
planering och
genomförande.
Kostnadsfritt
deltagande.

De ideella krafterna i vår
förening är mycket viktiga.
Träffen syftar till att
ideellas engagemang
bekräftas och
uppmuntras. Även ett
tillfälle att träffa andra som
arbetar ideellt samt få
inspiration till fortsatt eget
slöjdande.

Att minst 10
personer som
arbetat ideellt under
året deltar i träffen.

Anordna en
inspirationsträff
för medlemmar
och andra

En inspirationsträff med
inbjuden slöjdare
anordnas på en ort i
länet. Ska vara öppen
för både medlemmar
och icke-medlemmar.

2019

En kontaktperson/
grupp av medlemmar
planerar och
genomför träffen med
stöd av styrelsen.
Medel avsätts i
budget för att bekosta
inbjuden slöjdares
arvode och resa samt
fika. Deltagare betalar
viss avgift.

Att skapa en mötesplats
för föreningens
medlemmar samt visa
potentiella medlemmar
vilket mervärde det kan
innebära att vara med i
Hemslöjdsföreningen
Sörmland.

Att minst 10
personer deltar i
träffen.

Tillhandahålla
slöjdlådor

Hemslöjdsföreningen
tillhandahåller 8
slöjdlådor som dels kan
användas vid
slöjdträffar och dels
lånas ut till medlemmar
som ordnar andra typer
av slöjdsammankomster
utan vinstsyfte.
Hemslöjdsföreningen
marknadsför
slöjdlådorna tydligare
genom Handlaget och
sociala medier. På
hemsidan presenteras
innehållet i resp. låda
med foto.

2019

Åsa Nordqvist är
kontaktperson för
slöjdlådorna. Åsa
ansvarar också för att
ha koll på vem som
har de olika
slöjdlådorna. Lådorna
är fördelade bland
Hemslöjdsföreningens
styrelseledamöter.

Genom att föreningens
medlemmar har tillgång till
slöjdmaterial och verktyg
kostnadsfritt underlättas
möjligheten att slöjda och
starta slöjdverksamhet.

att slöjdlådorna
minst 2 ggr under
året lånas ut till
annan aktivitet än
föreningens
slöjdträffar.
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Vad

Hur

När

Vem,
resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Medlemsbladet
Handlaget

Styrelsen ansvarar
gemensamt för att ta
fram material till
medlemsbladet

2019

Handlaget-redaktören
Ann Ahlbom
Sundqvist utgör
redaktörskommitté
tillsammans med
ordföranden

Handlaget ska ges
ut med 4 nummer.

Hemsidan,
sociala medier

Styrelsen diskuterar hur
föreningen bäst arbetar
vidare med hemsidan
slojdisormland.se och
sociala medier. Medel
är avsatt för att kunna
anlita professionell
hjälp. Diskussion med
hemslöjdskonsulenterna
om hur FB-sidan
Hemslöjd i Sörmland
ska vara en gemensam
sida och vem som har
rätt att redigera den.

2019

Kerstin Uppman är
webbredaktör för
hemsidan. Lotta
Risberg är
tillsammans med
hemslöjdskonsulenterna
redaktör för FB-sidan
”Hemslöjd i Sörmland”
som idag är
gemensam för
Hemslöjdsföreningen
och hemslöjdskonsulenterna vid
Sörmlands museum

Medlemmar ska bli
informerade om aktiviteter
som sker både inom
Hemslöjdsföreningens
regi samt andra
slöjdaktiviteter som sker
främst inom länet.
Handlaget ska också
sprida information om
slöjdare samt om
utvecklingen av själva
Hemslöjdsföreningen.
Hemslöjdsföreningen ska,
av både medlemmar och
potentiella sådana, kunna
hittas när man söker på
nätet

Ullfestival i
Sparreholm

Föreningen deltar som
medfinansiär

Sista
helgen i
augusti
2019

Marianne Fröberg är
kontaktperson för
ullfestivalen. Åsa
Nordqvist rapporterar
till styrelsen

Festivalen ger besökande
inblick i framställningen av
kläder hela vägen från
fårklippning via spinning
till vävning av tyger.

att minst 1000
besökare deltar i
festivalen

Delta på
marknader och
festivaler

Hemslöjdsföreningen
deltar på olika
marknader och
festivaler runtom i länet
för att visa upp att
föreningen finns och
inspirera till slöjdande
genom information och
enklare prova-på-slöjd.

2019

Ansvar för deltagande
vid olika marknader
och festivaler fördelas
bland
styrelseledamöterna
och gärna även andra
medlemmar.

Allmänheten ska få
information om att
Hemslöjdsföreningen
finns samt inspireras att
börja slöjda.
Hemslöjdsföreningen ska
ge allmänheten en inblick
i vad slöjdande kan vara
för något.

att delta vid minst 3
marknader/festivaler
där vi bjuder in till
prova-på-slöjd.

Arrangemang i
samarbete med
andra aktörer

Hemslöjdsföreningen
samarbetar med andra
aktörer som arrangerar
slöjdaktiviteter.

2019

Hemslöjdsföreningen
bidrar antingen enbart
ekonomiskt eller
genom praktiskt
arbete i
arrangemangen.

Slöjdintresserade ska få
inspiration och
vidareutvecklas inom olika
slöjdområden.

Samarbete med
minst 3 aktörer i
minst 2 olika
arrangemang.
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Uppdateras
kontinuerligt

2. HEMSLÖJDENS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Barn och unga har sedan många år varit ett prioriterat område för Hemslöjden. Det är angeläget att pröva
olika metoder för att utveckla och stärka arbetet med barn- och ungdomsverksamheten inom föreningslivet.
Slöjdklubben är en del av det arbetet. Med fler unga inom organisationen kan hemslöjdsföreningarna bli en
starkare part i det civila samhället. Hos Nämnden för hemslöjdsfrågor finns rikskonsulenten i hemslöjd för
barn och unga som liksom de regionala hemslöjdskonsulenterna utgör en resurs i detta arbete. FN:s
konvention om barns rättigheter ligger som grund för att stärka barns och ungas naturliga plats inom
organisationen.

Vad

Hur

När Vem, resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Främja
Kulturskolan

Genom deltagande i
diskussioner med
kommunerna försöka
påverka att
Kulturskolorna ska
innehålla även
hantverk och slöjd,
och inte bara musik
Hemslöjdsföreningen
och Sörmlands
museum ger unga
upp till 25 år rabatt
för deltagande i
kurser som
arrangeras i
samarbete.

2019

Hemslöjdsföreningens
styrelse försöker närvara i de
möten som anordnas
gällande kulturskolan i
Katrineholm och Eskilstuna

Barn ska bli
inspirerade att
slöjda och hitta
lusten i att skapa
något själva från
material i
naturen.

Att kulturskolan
innefattar slöjd
och hantverk i två
kommuner i länet

2019

Hemslöjdsföreningen
annonserar kurserna och
informerar om rabatterna i
Handlaget och på hemsidan.

Unga ska bli
inspirerade att
slöjda och hitta
lusten i att skapa
något själva från
material i
naturen.
Slöjdandet ska
också ge
ungdomar insikter
om hållbar
produktion och
konsumtion och i
förlängningen
hållbara
samhällen.

att minst 4 unga
deltar i
kursverksamheten
och därmed får
rabatt.

Ge rabatt för
ungdomar på
kurser
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