
 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2018 

 

•  Vid slutet av 2018 hade föreningen 83 medlemmar. 

•  Årets tema var Textil och miljön. 
 

 

ÅRSMÖTE 2018  
Årsmöte hölls den 21 februari 2018 på Gotland Grönt Centrum i Roma. Under årsmötet 

var 18 medlemmar närvarande. Kvällen började med mingel och middag. Innan 

årsmötesförhandlingarna visades deltagarnas miniutställning med alster kring temat Textil och 

miljön. Vi hade inga behöriga sökande till föreningens stipendium 2017 varför denna punkt på 

mötet utgick. Referat från årsmötet publicerades på helagotland.se. Kopia av referatet ligger på vår 

hemsida under MEDIA. 

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Medlemmarna har fått information från styrelsen genom sju medlemsbrev samt 

information om sommarutställningen och föreningens övriga aktiviteter via e-post. 

Textil Gotlands hemsida och Facebook-sida fungerar som informationskanal både till 

medlemmar och till utomstående med information om föreningen. På Facebook har vi även en 

intern grupp bara för medlemmar. Därutöver har medlemmarna fått intressant information och 

inbjudningar via e-post till olika evenemang ordnade av föreningen och andra aktörer. Föreningens 

hemsida har setts över och vårt Instagram-konto har aktiverats och aktualiserats.  

 

Skaparfestivalen 10 mars 

Den 10 mars anordnades Skaparfestivalen på Hemse Folkhögskola. Textil Gotland 

deltog som vanligt med en utställning för att informera om föreningen. Vi hade ett lotteri med 

textila vinster där intäkterna gick till sommarutställningen. 

 

Textilrundan - Textile Route 

Textilrundans kort, i A5-format, marknadsförde under 2018 sommarutställningen och 17 av våra 

medlemmars företag. På ena sidan finns en Gotlandskarta som visar var företagen finns på 

ön. På andra sidan av kortet fanns info om de 17 företagen och deras öppettider. 

Textilrundan-kortet fanns även på hemsidan, under MEDLEMMAR i menyn. 

 
 

 

MEDLEMSAKTIVITETER 

 

Sommarutställning  
Årets tema var ”Uti det gröna”. Temat lockade 24 utställare. Invigningstalare vid vernissagen lördag 

7 juli var vår ordförande Carina Norderäng. Utställningen visades i Abbotens hus vid Roma 

Kungsgård och pågick under tre veckor. Anledningen till den kortare utställningstiden var att 

minska antalet vaktdagar så det skulle vara lättare för utställare med egna butiker att delta i 

utställningen. En utställningsgrupp sköter sommarutställningen med allt från anmälningar och 

vaktschema till hängning och tillverkning av vinster. 



Medlemsträffar  
Textil Gotland har arrangerat träffar hos olika medlemmar för att få höra dem berätta om sitt 

skapande och utbyta erfarenheter. I år besöktes Eva Bertilsdotter Larsson, Larsson & Larsson i 

Etelhem, och Laila Gustavsson, Lailas ateljé i Kappelshamn. Det var mycket inspirerande att få 

träffa dem och se deras ateljéer. 

 

Petra Holmberg föreläste 

I augusti föreläste Petra Holmberg, intendent på Östasiatiska museeet, om erfarenheter av japansk 

färgning och textil från en studieresa i Japan, på biblioteket i Klintehamn. Biblioteket fylldes helt 

med ca 50 besökare. 
 

Aira Lee föreläste  
I oktober föreläste Aira Lee, medlem som har slow fashion och ”ärliga kläder” som mål, under 

rubriken ”Varifrån kommer din tröja?” på Gråbobiblioteket i Visby. Föreläsningen lockade ca 15 

personer. 
 

Medlemsresa till Eskilstuna 

Vi arrangerade en bussresa till Eskilstuna en helg i oktober, för att besöka återbruksgallerian 

ReTuna och folkhögskoleutbildningen i Recycle Design Återbruk. 19 personer deltog. Vi blev av 

Eva Svensson, lärare på utbildningen, förevisade hela anläggningen och bjöds även på workshop i 

att använda gamla broderier. Alla deltagare var mycket imponerade av Eskilstuna kommuns arbete 

med återbruk och önskade att något motsvarande kunde bli verklighet på Gotland. Vi hann även 

med ett studiebesök hos Elisabet Jansson som bland annat väver, färgar och broderar.  
 

Samverkan SV 

Textil Gotland samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan kring flera av medlemsaktiviteterna. 

 

STIPENDIUM 

Årsmötet för Textil Gotland beslutade 2012 om att instifta ett stipendium för kurser 

och utbildning. Beslut om medel till stipendiet tar årsmötet för ett år i taget. Stipendiet kan sökas av 

medlem i föreningen, som önskar vidga sina kunskaper inom det textila hantverket och/eller inom 

textil företagsamhet. Stipendiesumman som beslutades av årsmötet 2018 var 5 000 kronor. 

Styrelsens beslutade att årets stipendium skulle delas lika mellan Britten Dahné, Ulrika Ek och 

Petra Gottberg. På hemsidan finns en lista över de medlemmar som har fått stipendium under OM 

TEXTIL GOTLAND/STIPENDIUM. 

 

FÖRENINGENS EKONOMI  
Enligt uppdrag från årsmötet i februari 2017, har föreningen undersökt en billigare 

lösning än en extern kassör. Textil Gotland har därför anlitat en medlem som kassör, 

Aira Lee, som har tagit hand om bokföring, bokslut, fakturering, m.m. Aira har varit kassör även 

2018 och arvoderats för detta.  

 

STYRELSE  
Styrelsen för Textil Gotland har haft nio styrelsemöten under 2018 och däremellan 

har styrelsen haft kontakt via e-post eller telefon.  

 

Styrelsen har efter årsmötet bestått av följande personer: 

Ordinarie: Aira Lee, Carina Norderäng, Kerstin Siggelin, Anna-Lena Stolt och Ingemo Wickström. 

Suppleanter: Kajsa Lignell och Anso Norling. 
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Carina Norderäng, ordförande     Kajsa Lignell 
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Aira Lee        Anso Norling 
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Anna-Lena Stolt 

 

 

…............................................ 

 

 

 

 

Ingemo Wickström 

 

 


