Textil Gotland – medlemsbrev mars 2018
Hej medlemmar!
Jag heter Carina Norderäng och är sedan årsmötet i februari ny ordförande i Textil Gotland. Det är
ett uppdrag som jag ser fram emot! Jag kommer att skriva medlemsbrev efter varje styrelsemöte.

Den nya styrelsen består av Kerstin Siggelin, vice ordförande, Anso Norling, sekreterare
(suppleant), Aira Lee, kassör, Anna-Lena Stolt, ledamot, Ingemo Wickström, ledamot och Kajsa
Lignell, suppleant.
Vi hade vårt första styrelsemöte den 14 mars, här kommer ett referat.
Textilrundan-korten är på gång, Aira Lee ansvarar och ni har fått ett separat mail från henne.
Styrelsen beslutade att deltagarna delar på kostnaden för korten, Textil Gotland subventionerar inte.
Årets tema ”Textil och miljön” kommer vi att ha som en stående punkt på alla styrelsemöten. På
årsmötet lades ett förslag om att besöka ReTuna återbruksgalleria och utbildningen Recycle
Design Återbruk i Eskilstuna under hösten. Jag kontaktar dem och återkommer till er medlemmar.
Ett annat förslag på årsmötet var medlemsträffar, att vi besöker olika medlemmar ungefär en gång
i kvartalet. Det tog vi fasta på och har ett förslag på en första träff:
Hemma hos-träff hos Eva Bertilsdotter Larsson, formgivare och mattvävare
onsdag 4 april 2018 kl 19.
Plats: Larsson & Larsson, Etelhem Kyrkeby 124, 62374 Stånga
Vi träffas i Eva och Knuttes butik och tittar runt, sedan visar Eva sin atelje och så avslutar vi med
gemensamt fika och snack. Ta med hantverkskorg om du vill hantverka under fikat.
Eva bjuder på fikat.
Medlemmar som vill ta emot besök får gärna höra av sig till mig!
Vi diskuterade behovet av en inventarielista. Hur kan vi få koll på saker som föreningen har och
var de finns? Anso har två flaggor, samt arkivpärmar med gammal bokföring. Kerstin har pärmar
från gamla utställningar, samt små kort med info om föreningen. Dessutom vet vi att Jenny på
Ullkontoret i Endre har utställningspodier. Men finns det mer saker ute bland våra medlemmar?
Berätta!
Skaparfestivalen i Hemse den 10/3 var lyckad. Textil Gotland fanns på plats för femte året i rad
och sålde många lotter som gav många vinster. Besökarna uppskattade mångfalden av vinster. Till
kommande Skaparfestival vill vi gärna göra något mer, t ex ha en liten utställning.
Jag kommer att ansvara för Textil Gotlands sidor på Facebook och Instagram, (gilla och följ
gärna!) samt för hemsidan www.textilgotland.net. Jag vill be er se över den information om er
själva som finns på hemsidan. En kort presentation av er textila verksamhet, kontaktuppgifter och
länk till era egna sidor är lämpligt. Om något ska ändras så hör av er till mig.

Textil Gotland har ett stipendium för utbildning och kurser som medlemmar kan söka. Sista
ansökningsdatum är 31/5. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur man söker:
http://www.textilgotland.net/wp-content/uploads/2013/10/TG-Stipendium-17.pdf
Det var allt för denna gång.
Glada hälsningar
Carina Norderäng
Ordförande Textil Gotland

