Hemslöjdsföreningen Sörmland
www.slojdisormland.se
org.nr: 819001-1083

1

HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLANDS VERKSAMHETSPLAN 2021……………………..……3
VÅRT GEMENSAMMA FÖRHÅLLNINGSSÄTT…...…...…………………………………………...

3

HEMSLÖJDEN I CIVILSAMHÄLLET…...…...…...…... ……………………………………………...

3

MÅL FÖR HEMSLÖJDEN 2021: ATT UTVECKLA FÖRENINGSVERKSAMHETEN ...................... 4
HEMSLÖJDENS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET............................................................. 7

2

Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands län, och övriga som är
intresserade av föreningens verksamhet, och som 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 2021 är utformad med utgångspunkt i
Hemslöjdens övergripande strategi och verksamhetsplan 2017-2021. Underlagen till den övergripande
verksamhetsplanen finns på Förbundsstämma 2019 | Hemslöjden – slöjd och hantverk för alla
(hemslojden.org)

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, Inkluderande, 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, och som är stationerade på Sörmlands museum.
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

Kerstin Uppman
ansvarar för
planering,
genomförande och
rapportering av
slöjdträffarna.

Sommar
och höst
2021

Kerstin Uppman i
samarbete med Tuna
hembygdsförening som
håller med gratis lokal.
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,
och det skapas
möjligheter för
kunskapsöverföring
mellan medlemmar
samt möjlighet för
nya deltagare och
potentiella
medlemmar att möta
hemslöjd.

att minst 5
deltagare
besöker varje
slöjdträff

Arrangera
slöjdaktivitet i
Katrineholm

Styrelsen

Se ovan

Anordna minst en
slöjdaktivitet någon gång
under året

Ge möjligheter för
kunskapsöverföring
samt möjlighet för
nya deltagare och
potentiella
medlemmar att möta
hemslöjd.

att minst 5
deltagare
besöker
slöjdaktiviteten

Arrangera
slöjdträffar på
ReTuna

Eva Svensson och
Linnea Lindbom
ansvarar för
planering,
genomförande och
rapportering av
slöjdträffarna.

Höst
2021

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

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
2021

Eva Svensson och
Linnea Lindbom
genomför slöjdträffar på
ReTuna.
Slöjdlådor används
eventuellt för att
tillgodose behov av
verktyg och material.
Hemslöjdsföreningen
annonserar via
Handlaget, Facebook
och slöjdkalendern.
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

Arrangera kurser
ensamma och i
samarbete med
Sörmlands
museum
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att anordna
minst 5
slöjdträffar
under 2021

att anordna
minst 5
slöjdträffar
under 2021

att minst 6
deltagare
deltar på varje
kurs

Vad

Hur

När

Vem,
resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Arrangera
aktiviteter för
Hemslöjdens dag

Under en dag
synliggöra slöjden i
länet. Årets tema är
ull.

En dag
under
hösten
2021

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

Slöjdens dag ska ge
föreningen möjlighet
att synas på
oväntade platser

att genomföra
aktiviteter i
minst 3
kommuner

Utse stipendiat för
Lars Aldéns
hårdslöjdsfond

Stipendiet är sökbart.

2021

En arbetsgrupp föreslår
årets stipendiat,
hemslöjdsföreningens
styrelse beslutar.

Främja en slöjdare
enligt Lars Aldéns
önskemål.

Utse minst en
stipendiat per
år.

Samarbeta med
Sörmlands
museum att
anordna aktiviteter
i Täljakademin och
Textil-akademin

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

2021

Sörmlands museum är
huvudman. Både
Sörmlands museum och
Hemslöjds-föreningen
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 och
år arrangeras

Anordna en
inspirationsträff
för medlemmar och
andra

En inspirationsträff
med inbjuden
slöjdare anordnas på
en ort i länet eller
digitalt. Ska vara
öppen för både
medlemmar och ickemedlemmar.

2021

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 kan
användas vid
slöjdträffar och lånas
ut till medlemmar
som ordnar andra
typer av slöjdsammankomster utan
vinstsyfte.
Hemslöjdsföreningen
marknadsför
slöjdlådorna genom
Handlaget och
sociala medier. På
hemsidan
presenteras
innehållet i resp. låda
med foto.
Medlemmarna
inbjuds att lämna in
max 3 objekt vardera
varav minst 1
kommer med på
utställningen.

2021

På styrelsens egen sida
på hemsidan finns
information om var
respektive slöjdlåda
finns för stunden.
Rapporteras till Kerstin
Uppman som uppdaterar
informationen. 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.

6 mars2 maj
2021

En arbetsgrupp från
styrelsen planerar
utställningen tillsammans med
hemslöjdskonsulenterna.
En annan arbetsgrupp
planerar utformningen
av utställningen.

Att medlemmarna
ska få visa upp sitt
slöjdande och att
andra ska bli
inspirerade.
Förhoppning att nya
medlemmar
tillkommer.

Att minst 15
medlemmar
deltar

Medlemsutställning
”Fläta, sticka, tälj
till köket” på
Sörmlands
museum
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Vad

Hur

När

Vem,
resurser

Effektmål

Mätbara
mål

Medlemsbladet
Handlaget

Styrelsen ansvarar
gemensamt för att ta
fram material till
medlemsbladet

2021

Handlaget-redaktören
Ann Ahlbom
Sundqvist utgör
redaktörskommitté
tillsammans med
ordföranden

Handlaget ska ges ut
med 4 nummer.

Hemsidan, sociala
medier

Styrelsen arbetar
vidare med hemsidan
slojdisormland.se och
sociala medier.

2021

Kerstin Uppman är
webbredaktör för
hemsidan. Alla i
styrelsen är
redaktörer för FBsidan
”Hemslöjdsföreningen
Sörmland”

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

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-påslöjd.
Hemslöjdsföreningen
samarbetar med
andra aktörer som
arrangerar
slöjdaktiviteter.

2021

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 en digital
marknad/festival om
möjlighet uppstår

2021

Hemslöjdsföreningen
bidrar antingen med
material eller genom
praktiskt arbete i
arrangemangen.

Slöjdintresserade ska
få inspiration och
vidareutvecklas inom
olika slöjdområden.

Samarbete med minst
2 aktörer i minst 2 olika
arrangemang.

2021

Hemslöjdsföreningens
styrelse och
hembygdsförbundets
föreningar hittar
aktiviteter som passar
alla parter. Eventuellt
kan hembygdsgårdar
användas som
mötesplatser.

Genom möten mellan
de ideella
föreningarnas
medlemmar ges ny
inspiration och utbyte
av erfarenheter som
berikar alla.

Minst 1 gemensam
aktivitet med minst 10
deltagare

Hösten
2021

Hemslöjdsföreningens
styrelse och eventuellt
andra medlemmar
hjälps åt att handleda
på ReTuna, samt
eventuellt på flera
platser därefter.

Fånga upp unga som
blivande slöjdare och
samtidigt ge föräldrar
och barn ett
gemensamt intresse att
samlas kring.

Minst 1 aktivitet med
minst 10 deltagare

Arrangemang i
samarbete med
andra aktörer

Utveckla
samarbete med
Hembygdsförbundet

Familjeslöjd

Hemslöjdsföreningen
och hembygdsförbundet försöker
hitta gemensamma
vägar att inspirera
människor till
gemensamma
aktiviteter.
Ett förslag är projektet
”1 kvm lin” som dras
igång under året.
Arrangera slöjdträff
för barn och föräldrar,
där föräldrarna slöjdar
på samma villkor som
barnen

Uppdateras
kontinuerligt. Minst 1
inlägg/v och 1 inlägg
med
hållbarhetstema/månad
på Facebook.

På grund av den rådande coronapandemin är det svårt att veta när fysiska slöjdträffar och andra
evenemang kan genomföras igen, därför är inriktningen på antal träffar lågt satt, och kan ses som en
förhoppning om att verksamheten kan komma igång igen till hösten. Vissa träffar har under 2020
genomförts digitalt, och det är möjligt att så kommer att ske även under 2021. Digitala möten och
slöjdträffar kan komma att ske även om pandemiläget blir förbättrat, både med tanke på miljöaspekter samt
att somliga tycker att det är bekvämt att slippa färdas långt.
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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.

2021

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

Ge rabatt för
ungdomar på
kurser

Hemslöjdsföreningen
och Sörmlands
museum ger unga
upp till 25 år rabatt
för deltagande i
kurser som
arrangeras i
samarbete.

2021

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.
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