Medlemsbrev nr 6, 30 november 2014

Ny medlem
Välkommen vår nya medlem: Astri Sorby
Astri, 27 år, är utbildad på Handarbetets Vänner och Modeskolan i Stockholm och väver,
designar, syr och konstruerar egna kläder.
Astri har öppnat sommarbutik i sitt föräldrahem på Sorby gård norr om Visby, där hon
designar och tillverkar alster i ull och skinn.
Härligt att även fler yngre nu hakar på! Gör gärna reklam för oss så vi får in flera i vårt
nätverk!

Utställning 2015
29 medlemmar har anmält sig till sommarutställningen. Roligt!
Utställningen kommer att äga rum i Helena Kedjas gallerilokal vid LEVA i Visby.
Tema SIDEN, SAMMET, TRASA, LUMP.
Tid: 11 juli-2 augusti. kl. 11-18 varje dag.
Vernissage 11 juli. Invigningstalare blir Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.
Kostnad 600 :- per utställare samt bidrag till det textila lotteriet.
Nästa möte för utställningsgruppen blir den 27 januari 18.30 på Visby Gymnasium.

Skaparfestivalen 7 mars i Hemse
Styrelsen har beslutat att TG ska delta och informera om Textil Gotland, utställningen
och ha ett lotteri. Malin har beställt plats med. två bord. Vi behöver DIG som kan vakta
och sälja lotter. Den som vaktar kan gå på en eller flera föreläsningar beroende på
hur många vi blir som kan vakta. Anmäl dig till Malin.

Årsmöte 2015
Årsmötet kommer äga rum den 16 februari kl. 18. på Lövsta. Sep. inbjudan kommer.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda 3 veckor innan dvs senast 24 januari,. se
stadgarna på hemsidan
”Fö rslag frå n enskild medlem att upptagas till beslut på å rsmö tet ska skriftligen
tillstä llas styrelsen senast tre veckor fö re å rsmö tet. Så dana fö rslag samt eventuella
fö rslag frå n styrelsen ska av styrelsen hå llas tillgä ngliga fö r medlemmarna fr.o.m. 7
dagar fö re å rsmö tet. “
Temat för 2015 är FÄRG. (beslut på årsmötet 2014) Men vi behöver besluta om nytt
tema för 2016. Förslag!

Kurser och workshops
Birgitta Nygren och Britt Dahné är de i styrelsen som ansvarar för arrangemangen
under 2014.
• Kurs med Sara-Lisa i Sashiko (japanska stygn) ägde rum lördagen 15 november.
Det blev en succé, 10 deltog från TG (andra utanför TG stod i kö) och gick med
ekonomiskt överskott. Många såg de fina fotona av alstren på FB. Så här skrev
Ulla P som var med: ”Sara-Lisa började med att visa bilder från Sashikoutställningen i
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Härnösand samt berätta om Sashikomästaren Hisako Hagiwara. I klassrummet på
Solbergaskolan, där kursen hölls fanns också ett stort antal alster broderade i Sashiko att
titta på.”

Berättelsen om Indienresan föreslås komma på årsmötet 2015.
Malins kurs ” Återskapande som går i färgens tecken” blir lördagen 21 mars.
2015. Inbjudan, info och anmälan till kursen kommer i februari.
Förslag på nya kurser och föredrag 2015:
• Färgande av broderigarn i silke och ull (Britt och Annika G.)
• Föreläsning om jeans (Johan)
• Kurs i grundläggande datakunskap
• Fler önskemål? Hör av dig till oss!
•
•

Gemensam reklam
Destination Gotland har billigare pris i maj för reklam på skärmarna på båtarna.
(12.000 + moms) Vi har nyligen gjort ett utskick till alla medlemmar för att kolla
intresse för medverkan. Vi tror att det kan vara intressant att synas där framför allt för
oss 70 som har egna företag-(faktiskt ganska många av våra 100 medlemmar).
Vi behöver alltså sponsorer till annonsen bland medlemmarna. Elisabeth Wickström
ansvarar för uppföljningen.

Hemsidan
Ulla arbetar kontinuerligt för att förbättra vår hemsida.
Om man googlar på Textil Gotland kommer felaktig info upp. Det ska Ulla försöka
åtgärda. Det är dock inte hemsidans fel utan Googles.
Du klickar två gånger på MEDLEMMAR längst upp i menyn så kommer vår medlemslista
fram med medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
o Klickar man sedan på medlemmens namn så kommer en presentation av
dennes verksamhet och egen hemsida t.ex.
o Maila alltså dina önskningar ang. hemsidan till: johansson_ulla@telia.com.

ETN (European Textile Network)
Nu ligger allt på deras hemsida. Alla TG-medlemmar kan gå in på den med vårt lösenord:
(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!
Varmaste hälsningar i novembermörkret och en riktigt fin adventstid!
Ninni
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