
 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2020 
 

❖ Vid slutet av 2020 hade föreningen 68 medlemmar. 

❖ Årets tema var Fibrer. 

 

Årsmöte 2020 
Årsmötet hölls den 20 februari på Joda Bar & Kök i Visby. Innan årsmötesförhandlingarna åt 

medlemmarna middag på Joda Bar & Kök, alla som åt betalade 100 kronor för maten och resten bjöd 

föreningen på. Efter middagen redogjorde Ann-Charlotte Malm och Anna-Stina Purk för stipendierna 

de fått från föreningen. En av våra medlemmar, Jenny Andersson berättade om projektet Gotland 

Grey. Referat från årsmötet publicerades på helagotland.se. Kopia av referatet finns på vår hemsida 

under REFERAT. 

Information och kommunikation 
Medlemmarna har fått information från styrelsen genom medlemsbrev samt information om 

sommarutställningen och övriga aktiviteter via E-post.                                                                            

Textil Gotlands hemsida, Instagram-kontot och Facebook-sidan fungerar som informationskanal både 

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

en intern grupp för medlemmar haft ”veckans fråga” under året. Medlemmarna har fått svara på en 

fråga/vecka som anknutit till det textila skapandet, mycket uppskattad aktivitet. 

Skaparfestivalen 14 mars 
Årets skaparfestival fick tyvärr ställas in med mycket kort varsel på grund av pandemin, Covid-19:s 

snabba och plötsliga spridning. 

Textilrundan - Textile Route 
Det blev inga kort under 2020. 

Medlemsaktiviteter 

Medlemsträffar 
Tyvärr har det inte blivit några träffar under 2020 på grund av pandemin. 

Sommarutställning 
Årets tema var ”Fibrer” och även utställningen ställdes in på grund av pandemin. Utställningsgruppen 

har arrangerat två möten under året, varav ett var i Röda Korsets lokaler innan pandemin slog till och 

en workshop utomhus i augusti då det påbörjades ett flaggspel i ull med broderi på och en bokstav 

per vimpel = ULL FÅR EVER. Fler workshops planerades på Solbergaskolan för att göra priser till 

lotteriet, men fick ställas in på grund av smittorisken. 
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