
 

Verksamhetsplan för Textil Gotland 2023 

Årets tema 
Varje år väljs ett tema som ger inspiration till föreningens verksamhet under året. 
Temat för år 2023, som valdes på årsmötet 2022, är Gotlands textilhistoria.  

Ekonomi 
Medlemsavgiften föreslås bli oförändrad under 2023. 

Föreningen eftersträvar att de aktiviteter som görs går ihop ekonomiskt. För kurser 
och aktiviteter som vi arrangerar i lokalen i Kulturrrum tar vi ut en deltagaravgift som 
täcker material. Utställningarna finansieras med hjälp av deltagaravgifter och inkomst 
från ett lotteri under utställningen. 

År 2023 har föreningen fått ett bidrag på 50 000 kr från Region Gotland. Dessa pengar 
går oavkortat till del i hyra för Hantverket i Kulturrum.  

Information och kommunikation 
Vi kommunicerar med medlemmar och allmänhet genom e-post, hemsida 
(textilgotland.net), Facebook och Instagram. När vi anordnar större aktiviteter som tex 
sommarutställningen så annonserar vi dessa via evenemangskalender i 
lokaltidningarna, gotland.com och affischer som sprids av medlemmar.  

Vi utnyttjar ett fönster i lokalen för att sprida information om föreningen och våra 
aktiviteter. Föreningen anordnar varje år en sommarutställning där vi sprider kunskap 
om föreningen och våra medlemmar. 

Ordförande skriver ett medlemsbrev efter varje styrelsemöte för att informera om det 
senaste som hänt. Medlemsbrevet sänds ut via e-post. Dessutom har vi en sluten 
grupp i Facebook som ett fritt forum för medlemmar. 

Samarbeten 
Textil Gotland samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands läns 
hemslöjdsförbund och slöjd- och formutvecklarna på Gotland. Samarbeten som är 
utvecklande för föreningen som bidrar till den textila kreativiteten på Gotland. Dessa 
samarbeten vill vi fortsätta med under 2023. Vi samarbetar och har alla del i en lokal 
för skapande, Hantverket, i Kulturrum.  Vi arbetar gemensamt med att driva, 
organisera och utveckla denna lokal via en styrgrupp, en ekonomigrupp och en 
projektgrupp. Tillsammans men även var och en för sig planerar vi anordna aktiviteter 
för medlemmar och allmänhet under 2023. Lokalen är en bra bas för vårt samarbete 
med andra men också för samarbete inom föreningen där vi har möjlighet att berika 
varandra. 

http://textilgotland.net


I lokalen kan vi dessutom ha möjlighet att samla vår föreningsdokumentation, material 
för aktiviteter och annat som är gemensamt för föreningen. Vi får också tillgång till ett 
omfattande referensbibliotek inom det textila området.  

Att lokalen ligger i Kulturrum gör det möjligt för föreningen att delta i de aktiviter som 
som andra kulturföreningar och intressenter som också finns inom Kulturrum 
anordnar. Det kan bland annat vara evenemang på Visbydagen och andra tilldragelser. 

Aktiviteter 
I skaparlokalen Hantverket i Kulturrum har vi som mål att tillsammans med andra eller 
ensamma ordna kurser 2 ggr/termin, workshops, föreläsningar och/eller film 3 ggr/
termin och hantverksträffar. Hantverksträffarna planerar vi tillsammans med Gotlands 
läns hemslöjdsförbund. 

Vi planerar att ha en studiecirkel som anknyter till årets tema, Gotlands textilhistoria 
men även en stickverkstad som löper under våren. 

Vi hoppas att smittoläget tillåter oss att ha träffar där vi besöker medlemmars ateljéer för 
inspiration och kunskapsutbyte.  

År 2023 hoppas vi kunna genomföra en studieresa. Troligen blir det inom Sverige. 
Resan är beroende av att vi hittar en grupp av medlemmar som är villiga att planera 
resan och ha hand om bokningar som behöver göras. 

Vi planerar en sommarutställning 2023. Utställningen planeras till tre veckor under 
juli månad 2023. Platsen för utställningen är Hemsegården i Hemse. Namnet på 
utställningen är ”Under ytan”. Temat tolkas fritt. Medlemmarna inbjuds att delta i 
utställningen med egna alster. Vanligtvis brukar det vara plats för 3 alster per 
utställare. I anknytning till medlemsutställningen hoppas vi kunna ha en utställning 
som belyser delar av temat. Tex så hade vi under 2021 då temat var ull en utställning 
om Tröjkällingar och under 2022 då temat var lin en utställning om linhantering som vi 
fått låna av Havdhems hembygdsförening. 

Föreningen har två grupper som samverkar och träffas under året för att planera 
sommarutställning och pop-up butik samtidig med utställningen. Grupperna har 
planeringsmöten under året. 
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