Medlemsbrev 5 maj 2014
Nya medlemmar
Vi hälsar, vår 96:e medlem, Ylva Kikajon välkommen till Textil Gotland!
Ylva är tovare, nyinflyttad och medlem i tovningsakademin.
Mail: ylva@kikajon.se

Hemsidan
Styrelsen har haft möte med vår webmaster Eva Fadeel och diskuterat hemsidans
nuvarande utformning. Många av oss i föreningen har uttryckt missnöje, framför allt
med presentationen av medlemmarna. Vi har nu kommit överens om ett tydligare och
enklare koncept av denna presentation som ska vara färdig innan sommarsäsongen
startar. Vi hoppas att hemsidan ska bli riktigt bra till slut. Man få ha tålamod!
•
•

•
•
•
•

Textilrundans kort kommer också läggas in så att turisterna kan se vilka som
har öppet i sina butiker och
Bloggar ligger under Medlemmar i menyn. De medlemmar som skriver bloggar
kan vända sig till Ulla Johansson i styrelsen. Hon lägger in en länk till bloggen från
hemsidan.
Ulla J hjälper också till med ändringar i medlemspresentationen, t ex att lägga
in bilder.
Ulla J är också den i styrelsen som sköter kontakten med Eva F om det fortsatta
arbetet med hemsidan www.textilgotland.net.
Framöver kommer Eva F och Ulla J att skicka ut en lathund till alla medlemmar,
så den som själv vill kan gå in och ändra i sin profil.
Maila alltså dina önskningar ang. hemsidan till: johansson_ulla@telia.com.

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

Ny broschyr om TG
Vårt info-blad om TG ska få ny layout och nya foton. Birgitta Lindahl och Ingela Penje
utformar. Kommer att vara klart till Kristihimmelfärdshelgen 28-30 maj. De ska tryckas
upp som A5 och finnas på Turistbyrån och varje medlem ska kunna printa ut sina egna
på en PDF-bilaga som ni kommer att få.

Textilrundan 2014
Nu har korten kommit ut och distribuerats. 22 deltagare i år - så roligt att det finns
intresse både från medlemmar och från turister. Korten kommer också finnas hela
sommaren på Turistbyrån och under utställningen i Bläse.
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Kuddutställningen i Bläse 12 juli-10 augusti
Den 22 april var vi en grupp på 10 medlemmar som besökte Kalkbruksmuseet i Bläse
och fick prata med Sixten och Ove som ska vara oss behjälpliga. Lokalen är fantastiskt fin
och dessutom får de som ställer ut, sälja alster i butiken utanför under hela sommaren verkligen ett generöst anbud!
Annonsen i Form och Design har nu tryckts i nya magasinet och blev jättefin med bild av
en kudde med loggan “Textil Gotland”.
Annonsen/affischen är designad av Ulla Ragnarsson - kolla och gör reklam för oss!
Några har hoppat av utställningen nu, så vi är nu strax under 30 utställare. Det vore
toppen att vara just 30 utställare för de 30 dagar vi har öppet, så om någon nu vill
komma med så är det absolut sista möjligheten.
Hör av dig till mig i så fall: ninniwn@gmail.com

Vernissage 12 juli kl. 13-missa inte det!
Öppet:

måndag-fredag 10-17
lördag-söndag 12-17.

Medlemsfest - 15 årsjubileum!
Sommarfest för alla medlemmar söndagen den 10 augusti kl. 17.00 i Bläse. Vi gör en
rundvandring i utställningen och äter beställd middag tillsammans. Vi kommer att bjuda
in de som en gång startade Textil Gotland och göra en tillbakablick över föreningens
utveckling. Ett överraskande föredrag blir det också.
Därefter tar vi ner utställningen tillsammans.

Kurser och workshops
Birgitta Nygren och Britt Dahné är de i styrelsen som ansvarar för arrangemangen
under 2014.
• Ulla Persson arrangerar augustiutflykt till medlemmar som har matt-tillverkning
en dag i augusti-september. Speciellt utskick kommer. Om Du tillverkar mattor
och vill ta emot besök för att berätta om din verksamhet för oss medlemmar kan
Du höra av Dig till ullstickan@gmail.com.
• Tyvärr blev alltför få anmälda till mötet i april, där Indienfararna skulle berätta,
visa bilder och textilier. Så detta möte skjuter vi på till september-oktober.
• Kurs med Sara-Lisa i Sashikio (japanska stygn) under hösten.
• Tova mattor med Laila Lundström planeras under hösten.
• Malin Isberg leder workshop Kelimmattor under hösten.
• Malins Remake-kurs skjuts upp till januari 2015 då temat är Färg,

ETN (European Textile Network)
Nu ligger allt på deras hemsida (www.etn-net.org/etn). Alla TG-medlemmar kan gå in
och läsa medlemsinformation med username: Nygren, password: 22444

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 gärna av dig till någon av
oss!
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