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Tema 
Temat för år 2022 är växtfibern LIN. Tillsammans med Trädgårdsamatörerna på 
Gotland kommer föreningen att anordna föreläsning och träffar för att få 
ytterligare kunskap om lin.   

Utställning 
Vi planerar en sommarutställning 2022 med anknytning till temat LIN. Namnet på 
utställningen är bestämt till Linum usitatissimum . Namnet är latin och betyder det 
högst nyttiga linet, enligt Hemslöjdens hemsida (hemslojden.org). 
Utställningsgruppen har redan börjat att arbeta med utställningen. Lokalen blir 
Korsbygården i Lärbro och utställningstiden är 9 – 31 juli 2022. I samband med utställningen 
kommer det att finnas möjlighet för medlemmarna att ha försäljning av produkter 
utöver utställningsföremålen. 

Hemslöjdens nationella projekt 1kvm lin kommer att fortsätta under 2022.  Slöjd- 
och formutvecklare Anso Norling är  kontaktperson på Gotland. Anso och 
utvecklarna för dans och kulturarv har skapat ett projekt de kallar  LIN-dans, bråk 
och bruk. Inom detta projekt planeras föreläsningar om linet i folktro och historia, 
dansföreställningar och workshops. Vi kommer att ta kontakt för samarbete om en 
dansföreställning under vår utställning i sommar. 

 
I samband med utställningen planerar vi för en berättelse om linets historia. 
Havdhems hembygdsförening har en fin liten utställning om lin och hur det har  
hanterats från frö till färdig textil.  Denna utställning får Textil Gotland 
förhoppningsvis låna. 

Information och kommunikation 
Hemsidan kommer fortsatt att utvecklas och uppdateras med aktiviteter och 
information under året. Under sommarutställningen och vid olika tillfällen kan vi 
göra reklam för vår förening, liksom på Facebook och lnstagram. Frågorna på 
Facebook kommer att fortsätta under året och vi försöker få vårt Instagramkonto 
mer aktivt. 

Ordförande skriver ett medlemsbrev efter varje styrelsemöte för att informera om 
det senaste som hänt. 

Alla medlemmar hjälps åt att värva nya medlemmar! 



Lokal 
Under år 2022 har vi tillgång till  en skaparlokal i Kulturrum, Specksrum 6, Visby. Där   
samsas vi med andra föreningar såsom Gotlands län hemslöjdsförening. Dessutom 
är alla Studieförbundet Vuxenskolans alla hantverkskurser och hantverksgrupper 
engagerade i lokalen plus länets slöjd- och formutvecklare. 

I lokalen kan vi dessutom ha möjlighet att samla vår föreningsdokumentation och 
annat material som är gemensamt för föreningen. 

Medlemsaktiviteter 
Utställningsgruppen och försäljningsgruppen har möten under året för att planera 
utställning och försäljning sommaren 2022. 

Skaparfestivalen i Hemse blir inställd 2022. 

Vi hoppas kunna ha träffar där vi besöker medlemmars ateljéer för inspiration och 
utbyte. 

I skaparlokalen i Kulturrum har vi som mål att tillsammans med andra föreningar 
eller ensamma ordna kurser 2 ggr/termin, workshops, föreläsningar och/eller film 
3 ggr/termin, hantverkskvällar varannan eller var tredje vecka. 

Vi fortsätter samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan när det gäller kurser 
och föredrag, det ger oss hjälp med annonsering och administration. 

En gemensam medlemsresa med buss till Dalarna planeras i maj. Resrutten är inte 
bestämd. Förslag på intressanta ställen är Carl Larsson-gården, Alice Lunds 
textilier, Täpp-Lars, Sätergläntan, Jobs handtryck, Wåhlstedt ullspinneri, Leksands 
hemslöjd och Dalarnas museum. 

År 2023 är vår förhoppning att kunna genomföra en resa till Senegal då en medlem 
har en väninna, som har hus och många kontakter där. 

Företagsgruppen 
Ett samarbete med ALMI på Gotland planeras för medlemmarnas 
kompetensutveckling, främst inom områdena prissättning, digitalisering och 
hållbart företagande. 

Ekonomi 
Föreningen eftersträvar att de aktiviteter som görs går ihop ekonomiskt. 
Utställningarna kan finansieras med hjälp av deltagaravgifter och inkomst från ett 
lotteri under utställningen. 

År 2022 har föreningen fått ett bidrag på 50 000 kr från Region Gotland. Dessa 
pengar används för att betala del i hyra för skaparlokalen i Kulturrum. Under 2022 
behöver föreningen arbeta med att få medel för år 2023. Medel kommer att sökas 
från Region Gotland även för år 2023. 
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