
 
  
 
 
 
 

Verksamhetsplan för Textil Gotland 2019 

 

Årsmöte 

Årsmöte 19 februari på Gråbobiblioteket i Visby.  
 

Tema 

Tema för 2019 är ”Textil och miljön” (samma som 2018). Olika aktiviteter med anknytning till temat kommer 
att arrangeras under året och sommarutställningen har namnet ”Atar um igen” (”om igen” på gutamål). 
Lördag 9 mars är det Skaparfestival på Folkhögskolan i Hemse. Textil Gotland deltar i samarbete med 
Broderiakademin Gotland med workshop och utställning på återbrukstema. 
 

Information och kommunikation 

Hemsidan kommer fortsatt att utvecklas och uppdateras med aktiviteter och information under året. Flyers 
om Textil Gotland delas ut under Skaparfestivalen, sommarutställningen och vid andra tillfällen då vi har 
möjlighet att göra reklam för vår förening. Facebook och Instagram används också för 
informationsspridning.  
 
Textilrundan – kortet ”Textile Route 2019” Alla medlemmar erbjuds att presentera sig geografiskt på en 
Gotlandskarta samt informera om företag och öppettider.  
Alla medlemmar hjälps åt att värva nya medlemmar.  
 

Sommarutställning 

Årets sommarutställning heter ”Atar um igen” och äger rum i fd Hasselas lokaler i Klintehamn 6/7 – 4/8.  
24 medlemmar är anmälda att medverka i skrivande stund. 
 

Medlemsaktiviteter  
-Utställningsgruppen ordnar träffar för vinsttillverkning till sommarutställningen. 
-Vi har träffar där vi besöker medlemmars ateljéer för inspiration och utbyte. 
-I februari föreläser Stefan Moberg om japansk färgning och vävning och håller en workshop i japansk 
färgning.  
-Förslag på medlemsresa: Hantverksmässa i Tammerfors 15-19/11. 
-Vi har planer på en kurs i produktfotografering. Vi reserverar mer pengar till kurser/föredrag i budgeten än 
vad vi gjort under tidigare år. Det skall ge möjlighet till reducerat pris för kursdeltagare från föreningen. 
-Vi tänker fortsätta att samarbeta Studieförbundet Vuxenskolan när det gäller kurser/föredrag, det ger oss 
hjälp med annonsering och administration. 
-Vi vill bjuda in föreläsare/workshophållare med anknytning till årets tema och är öppna för förslag från 
föreningens medlemmar. 
-Förslag på kurs om marknadsföring för det lilla företaget med Erika Åberg 
-Förslag på kurs i mönsterkonstruktion, att sy om ett plagg eller jobba med återvunnet. 
 
 
 
 


