Medlemsbrev maj 2016
Här kommer ett nytt medlemsbrev från styrelsen för Textil Gotland!

Stickcafé och berättarkväll 17 maj
Välkommen till slöjdsalen i Skolhuset Östergarn tisdag 17 maj kl. 19-21! Då berättar Ulla
Ragnarsson om sin stickresa från uppväxten i Halland och sedan runt bland rundstickor
och egen design. Ta med stickning! Vi bjuder på fika, så anmäl dig gärna innan till Ulla
Persson (ullstickan@gmail.com)

Sök Textil Gotlands stipendium för kurser och utbildning före 31 maj!
Styrelsen har beslutat att förlänga ansökningstiden för Textil Gotlands stipendium för
kurser och utbildning till den 31 maj. Du som varit medlem i föreningen minst ett år kan
söka för att bekosta hela eller delar av en kursavgift. Kursen ska vidga dina kunskaper
inom textilt hantverk och/eller textil företagsamhet. Ansökan ska göras innan du går
kursen. Beskriv ditt syfte med kursen i ansökan, som även ska innehålla uppgifter om
kursavgift och kursplan. Stipendiesumman är 5000:- och kan delas mellan flera sökande.
Skicka din ansökan till Anso (anso.norling@gotlandsmuseum.se) senast 31 maj 2016!

Gotland Art Week v 34 (GAW)
Även i år blir det Art Week v 34 på Gotland. Har du en bra idé på någon aktivitet som
Textil Gotland kan göra tillsammans? Kontakta Aira Lee (airalee@live.se)
Vill du hålla en egen aktivitet kan du anmäla det på webben: www.GotlandArtWeek.se Då
marknadsförs den på GAWs hemsida, samt i GA/GTs evenemangskalender och om du
önskar även i GAWs programkatalog. Läs mer på deras hemsida!

Studieresa till hantverksmässa 18-20/11 i Tammerfors, Finland
En liten påminnelse för dig som vill åka till den stora hantverksmässan i Finland i höst.
Vi behöver veta hur stort intresset är, för fortsatt planering. Anmäl dig snarast till Aira
Lee (airalee@live.se)!
Tyvärr så krockar denna hantverksmässa med Gotlandsjul på Wisby Strand och det
innebär att Aira inte kan åka med på studieresan. Om vi ska kunna åka behöver vi någon
annan som organiserar resan. Vill du göra detta, kontakta Aira snarast!

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte 1 juni. Är det något du vill att styrelsen ska ta upp, kontakta
ordföranden Anso (anso.norling@gotlandsmuseum.se)
Vi har redan börjat planera så smått för hösten men vill gärna ha in fler förslag på
aktiviteter. Vårt mål är att det ska finnas medlemsaktiviteter som passar alla, men då
behöver vi också få veta vad ni vill göra! Berätta vad du tycker för någon i styrelsen, eller
skicka ett mejl till Anso, adress se ovan.

Ha det gott i vårsolen önskar Anso

