Medlemsbrev 10 mars 2014
Gott Nytt Textilår! Detta är nya verksamhetsårets första medlemsbrev.

Årsmötet
Vårt årsmöte gick av stapeln den 26 februari på Fornsalens Café. Trevligt och god mat.
20 medlemmar deltog-det var dessvärre stort manfall bland dem som just kommit hem
från Indienresan. Birgitta Lindahl som fått ett av kursstipendierna, berättade om den
intressanta kurs hon deltagit i. Årsmötesprotokollet bifogas i detta utskick till alla.

Tema 2014-2015
2014 mattor
Under 2014 kommer temat vara mattor och vi ska anordna kurser, studiebesök och
workshops i anslutning till årets tema. Temat för år 2015 beslöts bli ”Färg”.

Indienresan
20 medlemmar har varit på en fantastisk resa med Carola Edlund. Vi som stannade
hemma ser fram emot ett medlemsmöte där vi får se bilder, känna på tyger och höra
berättelserna. Datum och plats kommer senare. Laila Lundström och Gun-Britt
Pettersson håller i trådarna.

Skaparfestivalen 8 mars på Folkan i Hemse
Vilken succé det blev!
Tack Carina Norderäng med vänner som gjort ett hästjobb! Så roligt att det var kö av
människor som ville in. Massor av människor på föreläsningarna.
Textil Gotland hade ett eget bord med information och broschyrer om vilka vi är och hur
man kan bli medlem. Många TG-medlemmar medverkade för övrigt med workshops
eller hade egna utställningsbord. Vi hade lotteri med överblivna vinster från 2013
Mellanrum.
Flera av medlemmarna sålde lotter och gjorde reklam för TG.
Nettovinst 1931:- Inte illa alls!

Länken för medlemsansökan på Hemsidan
För den som vill bli medlem i TG finns nu en länk på Hemsidan där man kan ladda ner en
ansökningsblankett och sända till ordföranden per mail eller per post. Sedan tar
styrelsen upp ansökningarna vid nästkommande möte.

Textil Gotland

Hemsidan
Ulla Johansson som valdes in som suppleant i styrelsen på årsmötet, kommer vara den
som ansvarar för hemsidan framöver och vara kontaktperson med Eva Fadeel som
designar sidan. Hemsidan är alls inte färdig ännu (en lång process) och ni som har
synpunkter få gärna sända dem till Ulla. Mailadress: johansson_ulla@telia.com

Utställningen
Nu har några hoppat av från utställningen så om det finns någon av er medlemmar som
vill vara med så är detta möjligt. Pris 750: + vinst för minst 250 till lotteriet.
Två halva vaktdagar: 1. vaktdag kl. 10-15, 2. vaktdag kl. 12-17. Hör av dig snarast till oss
i utställningsgruppen. ninniwn@gmail.com

15 årsjubileum
Fest söndag kväll 10 augusti på Bläse-nu ska vi fira!
Alla TG-medlemmar är inbjudna tillsammans med oss som deltar i utställningen. Stort
kalas!

Textilrundan
Nu läser vi korrektur på textilrundans kort. Det ska vara ut i början av april. 21
medlemmar är med i år med sina butiker. Dessutom utställningen i Bläse.

Kurser och workshops
Birgitta Nygren och Britt Dahné är de i styrelsen som ansvarar för arrangemangen
under 2014.
• Förslag på kurs med Sara-Lisa i Sashikio (japanska stygn) 26 april. Snart får ni
veta mera…..
• Malins Remake- kurs skjuts upp till januari 2015 då temat är Färg,
• Önsekmål om föreläsning med Uuve Snidare om ryamattor.
• Förslag från årsmötet om tillverkning av en kollektiv TG-matta som sedan kan
auktioneras ut.
• Malin Isberg står för workshop Kelimmattor i höst.
• Ulla Persson arrangerar augustiutflykt till medlemmar som har matt-tillverkning
en dag i augusti-september.

Facebook.
Ulla Persson är den i styrelsen som nu har ansvar för FB. Men alla styrelsemedlemmar
är administratörer. Så om du vill lägga in något foto eller text, hör av dig till någon av
oss.
Ha nu härliga vårdagar och njut av lärkor och blåsippor!
Ninni

Textil Gotland

