Medlemsbrev mars 2016
Här kommer ett nytt medlemsbrev från den nya styrelsen som utsågs på årsmötet den
24 februari! Vi har nu haft vårt första möte och konstituerat oss som följer:
Ordförande Anso Norling
Vice ordförande Kerstin Siggelin
Sekreterare Ulla Johansson
Ledamöter Heike Johansson och Elisabeth Wickström
Suppleanter Aira Lee och Ulla Persson
Kassörsposten är vakant i styrelsen eftersom vi beslutat att anlita en extern kassör –
Göran Hägg, som driver Görans FöretagsService i Väte. Göran sköter bokföring, bokslut,
fakturering, m.m. Vi har skrivit avtal med Göran om ett år, går allt bra så får vi förlänga
avtalet ett år i taget. Anso är Görans kontaktperson i styrelsen.

Meningen med föreningen
På årsmötet hade vi en bra diskussion om meningen med vår förening, där alla
närvarande fick uttrycka sin åsikt och önskemål om kommande aktiviteter. Det kom
fram många bra synpunkter och idéer. Alla tyckte inte likadant men det ser jag som en
styrka och ett bevis på att vi representerar en verklig bredd inom textilens värld. Men
det är viktigt att alla medlemmar känner att en har nytta av sitt medlemskap – oavsett
om en brinner för nätverkande, utställningar eller vill ha hjälp att utveckla sitt företag.
Som ny ordförande vill jag gärna få veta mer om vad ni medlemmar tycker, så hör av er!

Textilrundan
Årets kort är nu tryckta och förhoppningsvis redan utdelade till dem som är med. Ninni
Westerman har ansvarat för detta.

Skaparfestivalen i Hemse
Skaparfestivalen var även i år ett välbesökt och lyckat arrangemang. Textil Gotland var
representerade vid ett bord där vi sålde lotter och informerade om vår verksamhet.

Sommarutställning 9/7-7/8 i Abbotens hus vid Roma Kungsgård
I år blir det 31 medlemmar som medverkar i sommarutställningen UPP I DET BLÅ. En
utställningsgrupp jobbar för fullt med detta.

Studieresa till hantverksmässa 18-20/11 i Tammerfors, Finland
Vi planerar en studieresa till Finland i höst! Där finns en hantverksmässa med 500
utställare och 30 000 besökare. Läs mer på sidan: www.kadentaidot.fi/ Aira Lee är
ansvarig för resan och hon kommer att skicka ut mer information om detta.

Ny medlem
Till sist vill jag berätta att vi fått en ny medlem – Helena Ottander-Bjerkesjö. Helena var
en gång med och startade föreningen. Varmt välkommen tillbaka som medlem!

God och glad påskhelg önskar Anso

