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Ny medlem
Välkommen vår nya medlem: Ann Uddin, välkänd textilkonstnär mm från Tofta.
Ordförande i Öppna Ateljéer. Ann kommer också delta i sommarutställningen på LEVA.
Så roligt tycker vi!

TG-Flaggor
Vi har tryckt upp blå-vita TG-flaggor och nu har vi 6 kvar till ett pris av 500 kr inkl.
moms. Vi tar dem med till årsmötet om någon vill köpa inför vårsäsongen. Eller hör av
dig till mig, Ninni.

Årsmöte 2015
Årsmötet kommer äga rum den 16 februari kl. 18 på Lövsta. Först trevligt mingel och
sedan middag kl 18. Årsmötet börjar kl 18.45. Alla har fått inbjudan/kallelsen nu.
Glöm inte att anmäla dig snarast till Ulla Johansson johansson_ulla@telia.com senast den
10 februari. Vi kommer få höra deltagarna berätta om Indienresan och titta på alstren
från kursen i Sashiko. Middagen kostar 150 kr, som man betalar kontant på plats och
med jämna pengar.
Temat för 2015 är FÄRG (beslut på årsmötet 2014). Men vi behöver besluta om nytt
tema för 2016.

Inkommet
Det har kommit ett förslag och en motion från Uuve Snidare enligt följande:

1. Motion till årsmötet
Jag föreslår att temat för ett verksamhetsår och temat/rubriken/titeln på sommarutställningen samma år ska vara koordinerade. Så att man under året kan utveckla
och arbeta med temat kollektivt och sedan ställa ut alster från denna verksamhet.

2. Förslag till årsmötet
Jag föreslår att temat för 2016 blir LINJER.
Det är ett tema som är både konkret och fritt. Linjer finns i allt - mötet mellan två
färger, randningen i en vävnad, broderade streck, tovade och skinnsydda alster.
Dessutom är randen uråldrig och ständigt förnyelsebar.

Styrelsen har yttrats sig om motionen:
Vi avslår motionen med motiveringen att, det är viktigt för aktiviteten och intresset för
sommarutställningen, att utställningsgruppen bestämmer temat.

Stipendium
Vi har ett stipendium på 5 000 kr för textila kurser, som man kan söka före 1 april. Ingen
hade sökt för 2014. Nya tag för 2015!!
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Utställning 2015
•
•
•
•
•
•
•

28 medlemmar är nu anmälda till sommarutställningen.
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 Schedin
Seidegård.
Kostnad 600 kr per utställare samt bidrag till det textila lotteriet.
Nästa möte för utställningsgruppen är 11 mars i utställningslokalen på LEVA.

Skaparfestivalen 7 mars i Hemse
•
•
•

Öppet kl 10-18.
Malin Sjöstrand samordnar arbetspassen. Vi behöver fler medlemmar som kan
tänka vakta vårt bord och sälja lotter till vårt utställningslotteri.
Hör av dig snarast till Malin! sjostrandmalin@gmail.com.

Kurser och workshops
•

•

Blå historia, 21 mars kl 14. Vår nye medlem Johan Söderlund har föreläsning för
oss medlemmar. Om indigo och vejde och dess historia och litet jeans och
designhistoria. Plats meddelas senare.
Malin Sjöstrands kurs Återskapande som går i färgens tecken, äger rum i april.
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.)
Kurs i grundläggande datakunskap
Fler önskemål? Hör av dig till oss!
Heldag med unga entreprenörer.

Gemensam reklam
Båtreklam
Destination Gotland billigare pris i maj för reklam på skärmarna på båtarna (12 000 kr +
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 idén och
om ytterligare 4 sponsorer anmäler sig kan vi göra en provomgång i maj.

Textilrundan 2015
Direkt efter årsmötet går förfrågan ut om vilka som vill delta på kortet för Textilrundan
2015. Och om deltagarna vill att det ska publiceras på hemsidan-för en viss merkostnad.

Hemsidan
Ulla arbetar kontinuerligt för att förbättra vår hemsida.
Du klickar två gånger på MEDLEMMAR längst upp i menyn så kommer vår medlemslista
fram med medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
Maila alltså dina önskningar ang. hemsidan till: johansson_ulla@telia.com.
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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 och hoppas vi ses på årsmötet!
Ninni
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