
Medlemsbrev april 2019 

Hej, alla medlemmar! 
Som ni ser har jag skaffat en ny epostadress, detta för att lättare kunna 
separera Textil Gotlands epost - ordforande@textilgotland.net - från min egen 
privata, och för att man sen kan använda samma epostadress oavsett vem 
som är ordförande. Det verkar som om bilderna från dokumentet inte kommer 
med här i mailet, öppna den bifogade filen så ser ni. 
Det var länge sedan ni fick något medlemsbrev. Första kvartalet blev en 
parentes i mitt liv. Först blev min pappa sjuk, och avled i januari. Efter 
begravningen i februari drabbades jag först av en bröstmuskelinflammation 
och sen diskbråck, som ännu gör att jag har svårt att sitta och stå. 
Nå, färdigklagat, här kommer information om Textil Gotland. 
  
Vi hade årsmöte i februari. Ett referat kommer att publiceras i 
lokaltidningarna och på vår hemsida. Efter årsmötet ser styrelsen ut så här: 
Ordförande: Carina Norderäng  
Vice ordförande: Britten Dahné 
Kassör: Lilian Vuorinen Kennegård  
Sekreterare: Kajsa Lignell  
Ledamot: Aira Lee 
Ledamot: Anna-Lena Stolt  
Suppleant: Britten Dahné 
Suppleant: Anso Norling 

Anna-Lena sköter hemsidan. Hon vill uppmana alla att skicka in bilder. Ni 
vet väl att ni har möjlighet att visa upp er på hemsidan? Titta gärna över era 
uppgifter här Medlemslista. Kolla att allt stämmer och skicka gärna bilder till 
anna-lena@stollandesign.com Vi behöver även bilder till startsidan, det är 
roligt om det finns många att välja bland så det blir varierat. 

Britten kommer att vara ansvarig för kurser och föreläsningar i Textil 
Gotlands regi. Har ni önskemål eller tips kontaktar ni henne på 
grogarnsbritt@gmail.com. Vi har redan önskemål om kurser i 
mönsterkonstruktion, produktfotografering och färgning, som vi arbetar vidare 
med. 
  
Vi har några avhopp från Textilrundankortet. Vill du vara med? Begränsat antal 
platser - först till Kvarn. För att vara med på kortet förbinder man sig med den 
information man lägger ut. Korten kostar ca, 400 kr inkl/moms. De kommer 
att ligga på Turistinformationen och hos alla som är med på kortet. Bifogar ett 
tidigare kort så ser ni hur det ser ut. Hör av dig till Aira airalee@live.se. 

Sommarens utställning ”Atar um igen” invigs den 6/7 i Klintehamn. 
Utställningsgruppen träffas där den 14/5 kl 18. 
Tack, Elfrida Ahlby för den snygga affischen! 
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I samband med utställningen kommer vi att anordna textilloppis med där 
inkomsterna går till något välgörande ändamål. Kanske har du material över 
som du inte behöver? Vi återkommer med närmare information. 

Till sist vill jag påminna om möjligheten att ansöka om stipendium. Här finns 
ansökningsblanketten Stipendieansökan. OBS! Sista ansökningsdatum 31/5! 
  
Glada hälsningar från ett Visby med blåsippor och vitsippor 
  
Carina Norderäng 
Ordförande 

http://www.textilgotland.net/wp-content/uploads/2019/04/TG-Stipendium-19.pdf

