
 

Hej alla medlemmar i Textil Gotland!                                         2021 01 28 

Välkomna till ett nytt år med förhoppningsvis fler möten och träffar i vår förening! 
 

Nu har vi haft årets första styrelsemöte, via Messenger denna gång, tänk så bra att vi kan ha möten 

digitalt i denna pandemitid. 

Som medlem i TG har man möjlighet att söka stipendium för en kurs i textilt skapande och i år får vi 

hålla tummarna för att Harriet Persson Bäcklund, som sökt stipendium kan gå sin kurs i sommar. 

Kursen heter fritt broderi som meditativ form, intressant tema tycker jag! Det finns stipendiepengar 

till en person till, så om någon av er är intresserad har ni möjlighet att också söka stipendium nu 

innan årsmötet. 

Angående det flyttade årsmötet, som vi nämnde om i julbrevet, så blir det flyttat till 15/5 kl. 14:00. 

Preliminärt kommer vi att vara intill Östergarnsskola och utomhus förstås. Föreningen bjuder på 

kaffe/te, smörgås och kaka. 

På ett möte ”Meningen med föreningen” 2019, kom det fram önskemål om en Företagsgrupp, Anna-

Lena Stolt har drivit den gruppen tidigare, TACK Anna-Lena! Nu söker vi en ny ”ledare” för gruppen. 

Om du är intresserad, så hör av dig till styrelsen. 

Vår kassör Lilian har flyttat över anmälningsavgifterna för utställningen till kommande sommar. Lilian 

berättar också att hon avstår från arvode för sitt arbete som kassör i föreningen under 2020, det 

tackar vi för. Om du har glömt att betala medlemsavgiften för 2020 finns det möjlighet att göra det 

nu, snarast! 

Vi har glädjen att hälsa Britt Nilsson välkommen till föreningen, som flyttat från Öland till Gotland. 

Britt är tovare och kombinerar nunotovning och broderi förhand och på maskin och har haft många 

utställningar på Öland tidigare!  

Vi är nu 68 medlemmar i Textil Gotland. 

På Facebook fortsätter frågorna och det är ett härligt flöde i konversationen, det fortsätter vi med! 

Vi kommer också att aktivera Instagram. Skicka gärna bilder till Britten på dina projekt, så lägger hon 

ut det på Instagram. 

Årets Skaparfestival den 13/3 kommer naturligtvis att ske digitalt. Vårt bidrag detta år blir en film 

med information om föreningen, samt att några medlemmar visar kardning och spinning. 

Utställningsgruppen kommer att bjuda in till ett digitalt möte i senare delen av februari. Det finns 

möjlighet att delta i sommarutställningen om du ännu inte anmält dig! Årets tema är som bekant, 

ULL FÅREVER. 

 

Hälsningar från styrelsen genom Karin Cervenka/ordförande 
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