Medlemsbrev nr 4, maj 2015

Ny medlem
Välkommen som ny medlem Lena Moritz! Lena är textillärare på Solbergaskolan.
Hittills är vi 92 betalande medlemmar för 2015. Tipsa gärna dina textilt aktiva vänner
om medlemskap i vår förening.

TG-Flaggor
Vi har tryckt upp blå-vita TG-flaggor och nu har vi 5 kvar till ett pris av 500 kronor. Hör
av dig till mig, Ninni, om du vill köpa en flagga.

Stipendium 2015
Textil Gotland har ett stipendium på 5 000 kronor för kompetenshöjande kurser.
Två hade sökt för textila kurser på HV: Yvonne Ledin och Agneta Holmgren och
styrelsen har beslutat att de får dela på stipendiet med 2 500 kronor var.

Utställning 2015
25 medlemmar kommer att delta på 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.
Nästa möte för utställningsgruppen blir den 1 juni i Stånga, Fryshuset hos Aira.
Några medlemmar har lovat ställa upp som extra vakter. Hurra för er!
Vi är glada om det kan bli flera-hör av dig om du kan tänka dig det.

Kurser och workshops
Förslag på nya kurser och föredrag 2015:
•
•
•
•
•

Kurs i färgande av broderigarn i silke och ull med Britt Dahné och Annika
Grandelius.
Kurs i grundläggande datakunskap
Gemensam resa Stockholm och studiebesök bl.a. på Ostasiatiska.
Heldag med unga entreprenörer.
Shiborikurs med Tomas Rågerfeldt.

Gemensam reklam
•

Nytt infokort om TG har komponerats av Ulla Johansson. Klicka på länken och du
får upp en pdf-fil, som du kan skriva ut. Kortet finns även på turistbyrån.

Textilrundan 2015
Nu är alla kort distribuerade till de 21 deltagande medlemmarna. Korten finns på
Turistbyrån och på biblioteken. Textilrundan finns även tillgänglig med info på
Hemsidan.
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Hemsidan
Målet är att hemsidan ska förbättras, vilket Ulla J i styrelsen arbetar med. Här är några
exempel på nyheter:
• Bilder från Skaparfestivalen har lagts ut och annat nytt. Gå in och titta!
• Via KONTAKT på hemsidan får vi in olika förfrågningar. Nu senast handlade det om
mattor till Så mycket bättre som ska spelas in i Burgsvik. Då gick vi ut med ett
allmänt meddelade till alla medlemmar. Det är en av de viktiga roller som vår
förening har, den att fungera som ett nätverk bland textilt verksamma.

Medlemslista
Vill du kolla vad som står om dig?
Du klickar på MEDLEMMAR längst upp i menyn, så kommer vår medlemslista fram med
medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
• Klickar du på medlemmens namn, så kommer en presentation av dennes
verksamhet och länk till eventuell hemsida.
• Maila dina önskningar ang. din presentationssida till: johansson_ulla@telia.com.

ETN (European Textile Network)
Alla TG-medlemmar kan gå in på deras hemsida med vårt lösenord: (username): Nygren,
password: 22444.

Facebook.
Utifrån önskemål från en medlem har nu en sluten grupp för medlemmar lagts upp på
Facebook.
• Tanken är att vi där kan diskutera, informera, ställa frågor mm, till varandra. Vi
får hjälpas åt att bjuda in varandra till gruppen, då man endast kan bjuda in
personer som man redan är vän med.
• Viktig information kommer givetvis via mail som vanligt. Alla medlemmar har
kanske inte ett Facebook-konto.
• Ulla Persson är den i styrelsen som har ansvar för FB. Alla styrelsemedlemmar är
administratörer, så om du vill lägga in något foto eller text, hör gärna av dig till
någon av oss!

Art week.
Vecka 34 är det Art Week på hela Gotland. Vi ska vara med på ett hörn. Du som har idéer
om gemensamma aktiviteter 16-20 augusti, hör av dig till Ninni, innan nästa styrelsemöte den 2 juni.

Studieresa-höstutflykt till medlemmar med inriktning ”Färg”!
Ulla Persson sonderar just nu intresse och förbereder.
------------------Nu hoppas jag du får underbara majdagar med näktergalars sång och orkidéer att
glädjas åt. Och minns att det är Öppna ateljéer i Kristi Himmelfärdshelgen från torsdag
tom söndag. Ta med släkt och vänner och gör en konstutflykt.
Välkomna alla!
Ninni
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