
 
 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022   

 

Årets tema: Växtfibern LIN. 
 

Årsmöte 2022 
Årsmötet hölls 2022 02 26 i Hantverket, Specksrum 6, Visby. 

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

sommarutställningen och övriga aktiviteter via E-post.                                                                             

Textil Gotlands hemsida 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 bara för medlemmar där vi under året haft veckans- eller månadens 

fråga. Medlemmarna har fått svara på en fråga som anknutit till det textila skapandet, mycket 

uppskattad aktivitet. Instagramkontot har krånglat och varit svårt att hantera emellanåt, så vi 

har det vilande just nu. 

Skaparfestivalen  
Var inställd 2022. 

Medlemsaktiviteter 

Hantverket 
Efter flera års processande har vi nu kommit i mål med en gemensamhetslokal, där vi har möten, 

workshops, kurser m.m. Lokalen heter Hantverket, Specksrum 6 i Visby och vi hyr den tillsammans 

med Studieförbundet Vuxenskolan och Gotlands läns hemslöjdsförbund. Det har varit stor aktivitet 

med många möten, inköp, snickeriarbeten, städning, sömnad etc. för att iordningställa lokalen. 

Studieförbundet Vuxenskolan har huvudansvaret för lokalen och vi ordnar många olika aktiviteter för 

att få in pengar, så vi kan bidra till hyran.  

Lördagen den 21 maj 2022 var det invigning av Hantverket. Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands 

läns hemslöjdsförbund och Textil Gotland välkomnade tillsammans många nyfikna besökare, som 

provade på att göra himmeli och njöt av godsakerna som serverades. 

Under den årliga Visbydagen, 1 oktober, hade TG en loppis och korvförsäljning i solskenet på gården 

utanför Hantverket. Det kom många och handlade och det blev ett tillskott i föreningens kassa. 



1:a advent, 27 november, hade vi julmarknad, Hantverksjul, då fem medlemmar sålde av sina alster, 

vi hade en loppis där pengarna gick till hyran av lokalen liksom inkomsterna från korvförsäljningen 

också gjorde. 

Workshops och kurser 
Det har varit flera olika workshops och en bokcirkel med utgångspunkt från boken Svensk Slöjdkonst, 

som vår medlem Uuve Snidare har skrivit. Vi har provat på plåtslöjd, pappersslöjd, sashikosömnad, 

Afrikansk quilt och det har varit mycket uppskattat med både trivsamma och inspirerande träffar. 

Britten Dahné hade en kurs i att brodera på ylle och Ulla Persson hade en kurs i att designa sin egen 

tröja. 

Det har varit några filmkvällar, men de var inte så välbesökta, så vi gör paus för dem. 

Under sport- och höstlovet var det aktivitetsdagar på Hantverket med färg, form och varmkorv för 

lovlediga familjer. 

Textil Gotland har visst samarbete med ALMI och föreningen har deltagit på föreläsningar, som ALMI 

arrangerat. 

Medlemsutflykter 
Den 21-25 september åkte elva medlemmar till Dalarna. Vi startade med båt till Nynäshamn, buss till 

Sthlm, där ett gäng lade upp planer för de olika besöken i Dalarna, några besökte utställningen 

”Nordens Paris”, andra promenerade, träffade barnbarn eller åt något gott i väntan på tåget till 

Borlänge. Det blev ett äventyr att hitta våra hyrbilar, en taxifärd för resans ”chaufförer” och övriga i 

gruppen fick en åktur i minibuss med ”Trygghetsteamet” till våra hyrbilar. Till slut var vi framme vid 

vårt mål: Kullsbjörkens B&B. 

Vi hade trevliga dagar i vackra Dalarna. Vi besökte Carl Larsson gården, Jobs tryckeri, Sätergläntan, 

Dalarnas museum, Knäppasken, Rättviks och Faluns hemslöjd, loppis och ännu flera ställen. Trevliga 

cafébesök hann vi också med. På kvällarna hade vi det trivsamt i vårt allrum på Kullsbjörken, där 

stickorna klirrade, synålarna gick upp och ner och skratten klingade, en och annan historia berättades 

också! 

Tågfärden hem gick utan större strapatser, bara lite omvägar p.g.a. trasiga ledningar, vilket gjorde att 

och vi kunde njuta lite längre av Dalarnas alla vackra sjöar från tågfönstret och väntetiden i 

Stockholm blev kortare. 

Sommarutställning  
Årets tema var ”LIN” och utställningen hette Linum usitatissimum, ”Det högst nyttiga linet” 

och genomfördes liksom förra året på Korsbygården i Lärbro. Utställningen var öppen 9-31 juli 

2022 och drygt 20 av föreningens medlemmar deltog. Utställningen drog ca 660 besökare. 

Även under årets utställning hade vi en kompletterande utställning, som i år handlade om 

Linets historia, från frö till färdig textil. Havdhems hembygdsförening kom och arrangerade 

utställningen i ett angränsande rum till vår utställning, mycket uppskattat. Vi hade sedvanligt 

lotteri med tre lotter för 20 kronor. Nytt för i år var att medlemmar i TG hade möjlighet att 

sälja produkter från sina egna verksamheter i ett rum i vinkel till utställningslokalen. Det 

såldes väldigt mycket och blev ett vinnande koncept till nästa år, 2023. 



Under vernissagedagen spelade Spelfolki för besökarna i solskenet, en av förenings 

medlemmar var med och spelade. Anna-Karin Skoglund ledde några av besökarna i flera 

verser av dansen ”Nu ska vi skörda linet idag….”. Snittar åts och många njöt av den fina 

utställningen.  

Linutställningen var mycket fin med ett brett utbud av konstverk i olika tekniker. Fyra 

planeringsmöten under hösten 2021 och våren 2022 föregick utställningen. 

Samverkan Studieförbundet Vuxenskolan 

Textil Gotland samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan kring medlemsaktiviteterna i vår 

gemensamhetslokal, Hantverket. 

I mitten på oktober hade vi en kollektiv fixardag/kväll tillsammans med de andra föreningarna 

då vi skruvade, sydde, monterade garderober m.m. och SV bjöd på en italiensk buffé. Det var 

stor uppslutning och en trivsam stämning med ett kreativt engagemang för att få ordning i 

lokalerna på Hantverket. 

Stipendium 

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 2019 var 5000 kronor och kan delas mellan högst två sökande. Styrelsen beslutade 

att årets stipendium skulle tilldelas Yvonne Ledin, som går på Gotlands folkhögskola i Hemse, 

Textil & Designlinjen.         

Föreningens ekonomi 
Lilian Vuorinen Kennegård har tagit hand om bokföring, bokslut, fakturering m.m. och 

dessutom avsagt sig arvode för detta under 2022, vilket vi tackar allra varmast för. 

Årets resultat blev 8 777 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet förs över  
till Eget kapital. 
 
Textil Gotland har ansökt om och fått ett bidrag på 50 000 kronor i verksamhetsbidrag från 

Region Gotland. Dessa pengar har använts för att betala del i hyra för Hantverket i Kulturrum. 

Medlemmar 

Vid årets slut fanns det 60 medlemmar i föreningen. 

Styrelsen 
Styrelsen för Textil Gotland hade åtta styrelsemöten under 2022, däremellan hade vi kontakt 

via e-post eller Messenger. Om någon i styrelsen inte haft möjlighet att komma till Hantverket 

på styrelsemöten har det funnits möjlighet att vara med via Messenger. Innan sommaren 

hade vi styrelsemöte hos Britten i Östergarn och efter sommaren var vi hos Lilian i Hemse. 

Styrelsen har efter årsmötet bestått av följande personer:                                                                    

Ordinarie: Karin Cervenka (ordförande), Britten Dahné (vice ordförande), Lilian Vuorinen 

Kennegård (kassör), Harriet Persson Bäcklund (sekreterare) och Kajsa Lignell (ledamot). 

 



Suppleanter: Ulla Persson och Anna-Lena Stolt. 

 

Visby 2023-02-21 

 

 

Karin Cervenka, ordförande                                                                Britten Dahné                       

 

 

Harriet Persson Bäcklund                                                                   Lilian Vuorinen Kennegård 

 

 

Kajsa Lignell                                                                                           

 

 

Anna-Lena Stolt                                                                                    Ulla Persson                                                                                           
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