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INLEDNING
Inriktningen på vår verksamhet styrs i Region
Västmanlands regionala kulturplan som omfattar en
period om fyra år. För att bl a förtydliga vårt
uppdrag, verksamhetsidé och våra mål tar vi under
2020 fram en strategi, ett inriktningsdokument, där
vi definierar vår väg att uppnå våra mål.
Dokumentet kommer att omfatta samma planperiod
som den regionala kulturplanen.
Det innebär att årets verksamhetsplan är mindre
omfattande då stora delar lyfts in i inriktningsdokumentet. Verksamhetsplan 2020 blir därför en
kortfattad handlingsplan. Västmanlands läns
hemslöjdsförbunds ordinarie årsstämma fattar
beslut om verksamhetsplan.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har som
ambition att tydliggöra kopplingen mellan den
verksamhet vi driver och de globala miljömålen. Det
gör vi genom att ange aktuellt globalt delmål för
respektive programaktivitet i vår verksamhetsplan.
Verksamhet 2020
Det utvecklingsarbete vi påbörjade 2018
kommer vi att fortsätta tillsammans med
länets lokala slöjd- och hantverksföreningar.
I år bildas två nya arbetsgrupper på prov, en

för program och en för kommunikation, för
att stärka föreningarna och länsförbundet
ytterligare. Lokalföreningarna fortsätter i år
att arbeta med medlemsutveckling och att
inleda nya lokala samarbeten.
Konsulentverksamheten kommer i år
bland annat att fokusera på att ta fram en
webbplats för länsförbundet och för de
lokalföreningar som vill ha egna sidor samt
tillsammans med externa parter förhoppningsvis starta slöjdhandledarutbildning.
I år kommer vi också att fokusera på ett
av våra prioriterade områden: hållbarhet och
i samverkan med hemslöjdskonsulenter i
Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland och
Örebro arrangera en vecka på temat Slöjd
håller. Under hösten visas utställningen
Hållbart hemma på Västmanlands läns
museum och med en bred programverksamhet som kommer att arrangeras i
samverkan med Västmanlands läns
hemslöjdsförbund.
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds styrelse
genom Carola Gunnarsson, ordförande

SLÖJD SKA HA EN
SJÄLVKLAR PLATS I
ALLA MÄNNISKORS
DAGLIGA LIV
2

HEMSLÖJD I
CIVILSAMHÄLLET
Syftet är att representera, förvalta, driva och utveckla verksamheten effektivt i samverkan
med i första hand lokalföreningarna dvs civilsamhället.
Mål för konsulentverksamhet
Arbetsuppgifter

Mätbart mål

Tid

Ansvar

5 styrelsemöten
8-10 AU
x gruppmöten
1 plan och budget
1 berättelse
1 god ekonomi
1 rapport
ca 50 frågor
1 aktuellt bibliotek
1 aktuellt register
1 aktuellt register

Löpande

Konsulenten

Ta fram en kommunikationsplan inkl plan för sociala medier

1 profil och plan

Vår

Planera, delta i att bygga och utvärdera en tillgänglig webbplats för
förbundet inkl föreningssidor
Ta fram en verksamhetspresentation

1 webbplats
2 subdomäner
1 presentation

Under året

Uppdatera förbundets sida på Facebook
Uppdatera i slutna gruppen Näringsverksamma slöjdare i Västmanlands
län
Uppdatera Slöjdkalendern SHR
Uppdatera/komplettera vavstugor.se
Redaktör för Textil Hemslöjd på Facebook och Ull på hemslojd.org;
uppdatering av sidor

ca 350-400 inlägg
Ca 25-50 inlägg

Under året
Under året

Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten
Konsulenten

ca 6 inlägg
1-2 ggr
Löpande

Löpande
Under året
Under året

Konsulenten
Konsulenten
Konsulenten

Genomföra utvecklingsdag/förbundsdag samt fortsatta
verksamhetsutvecklingsarbetet

1 förbundsdag

Under året
Höst

Förändra föredragningslista, ta fram årshjul och ersättningsmodell
Ta fram plan för medlemsutveckling
Se över lokala samarbetspartners och etablera nya kontakter
Bilda en arbetsgrupp för kommunikationsfrågor med repr från respektive
förening för effektivare kommunikation
Bilda en permanent programgrupp med en deltagare från varje
lokalförening för att utveckla programverksamheten3
Ta fram informationsmaterial med förhållningssätt, ansvar och roller
Stöd till icke ansluten förening vid ansökan om anslutning

3 dokument
1 plan
x kontakter
1 grupp
1 beskrivning
1 grupp
1 beskrivning
1 material
1 ansökan

Vår
Under året
Under året
Vår

Vår
Under året

Arbetsutskottet,
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten
Lokalföreningarna
Lokalföreningarna
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Arbetsutskottet
Konsulenten

ca 18 möten

Löpande

Konsulenten

4-6 tillfällen

Löpande

6-8 möten

Löpande

Arbetsutskottet,
Konsulenten,
Lokalföreningarna
Konsulenten

Sammankallande och sekreterare till stämma/-or, styrelsemöten och
arbetsutskott samt valberedning och arbetsgrupper1
Ta fram inriktningsdokument, verksamhetsplan och budget samt
verksamhetsberättelse
Ekonomi (räkningar, tertialrapporter, kontakt redovisningsbyrå)
Insamling och rapportering av statistik till KUR/Region Västmanland
Rådgivning i verksamhets- och slöjdfrågor2
Klippa artiklar om slöjd och hantverk
Köpa in litteratur, hålla sökregister och referensbiblioteket aktuellt
Hålla register och formulär för näringsverksamma aktuellt
Ansvarig länshemslöjdsförbundet medlemsregister (SHR)

Oktober
Januari
Löpande
Vår
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

Kommunikation och kanaler

Höst

Utvecklingsarbete

Vår

Samverkan i nätverk och arbetsgrupper
Delta i Region Västmanlands kultur- och fritidschefsnätverk, regionalt
barn- och ungkulturnätverk samt arrangörsnätverk
Delta i kompetensutvecklingsinsatser arrangerade av Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och Nämnden för
hemslöjdsfrågor, NFH
Delta i nätverken Tvärsgruppen4, Kulturella och Kreativa Händer i
Mälardalen5, Ullstyrkan och Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter

1

Konsulenten är sammankallande för kommunikationsgrupp och programgrupp.
Inkl besvara frågor inkomna via Textil hemslöjds sida på Facebook.
Icke ansluten förening, Kolbäcksdalens slöjdarförening föreslås ingå i gruppen.
4
Hemslöjdskonsulenter i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro
5
Hemslöjdskonsulenter i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro
2
3
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HEMSLÖJD FÖR
BARN OCH UNGA
Syftet är att via workshoppar, lovaktiviteter, slöjdklubbar och på sikt regional kulturskola
bjuda barn och ungdomar möjlighet att slöjda i olika tekniker och material för att skapa
intresse för slöjd som alternativ kulturform.
Globalt mål

Delmål

Effektmål aktivitet

Mätbart mål

Tid

Ansvar

Till 2030 väsentligen
öka det antal
ungdomar och vuxna
som har relevanta
färdigheter, däribland
tekniska färdigheter
och yrkeskunnande,
för sysselsättning,
anständigt arbete och
entreprenörskap.

Utarbeta en långsiktig strategi för hur
kontinuerligt erbjuda barn och unga
slöjd6 av hög kvalitet via befintliga
strukturer för att stärka deras
utveckling.

1 beslutad plan

Under året Konsulenten

Inleda ett långvarigt samarbete med
1 överensutbildningsanordnare i länet kring
kommelse
slöjdhandledarutbildningen för att erbjuda
en utbildning av hög kvalitet regelbundet
och tillsammans löpande utveckla
innehållet.

Under året Arbetsutskottet,
Konsulenten

Komplettera kursplanen för slöjdhandledarutbildningen med bl a modul om
digitala verktyg och marknadsföring för
dels komplement till pedagogik samt att
stötta deltagarna i arbetet att starta
slöjdklubbar. Barnkonventionen.

1 kompletterad
kursplan

Under året Konsulenten 7

Genomföra slöjdhandledarutbildning och
utvärdera i samverkan med externa parter
för att bidra till att slöjdklubbar för barn 714 år startar i länets samtliga kommuner.

1 slöjdhandledarutbildning
X deltagare

Under året Konsulenten/
extern part

Erbjuda förskole- och grundskolebarn
ca 10-15
slöjdaktiviteter på länets bibliotek under
slöjdaktiviteter
sportlovet, påsklovet och läslovet på temat
hållbart för att ge insikter om att slöjd
håller.

V 9, v 15,
v 44

Konsulenten/
extern part
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Koppling till Slöjdakademi Västmanland och utveckling av idé. Undersöka möjligheterna till samarbete kring slöjdfrämjande aktiviteter i hembygdsgårdarna för barn och ungdomar i samverkan med ev
konsulenter i nätverket Tvärsgruppen. Slöjdlärare, Regional kulturskola, studieförbunden mfl.
7
Region Västmanland, Kulturutveckling alt Tärna folkhögskola kan bistå med utbildningskontakter till avsnittet om digitala verktyg.
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HEMSLÖJD SOM
KULTURARV
Syftet är att på olika sätt synliggöra hemslöjd som kulturarv i Västmanlands län utifrån
dåtid och nutid, vilket omfattar både det materiella och immateriella arvet som t ex
föremål, traditionella hantverkskunskaper och slöjdtraditioner.
Globalt mål

Delmål

Effektmål aktivitet

Stärka insatserna för
att skydda och trygga
världens kultur- och
naturarv.

Mätbart mål

Tid

Ansvar

Planera, genomföra och utvärdera
1 utställning
utställningen Hållbart hemma för barn och x workshoppar
unga samt vuxna tillsammans med
Västmanlands läns museum mfl för att
visa hur vi alla i vår vardag kan bidra till ett
hållbart samhälle. Ev sep miniutställning i
länets kommuner. Visningar, föredrag,
kurser och workshoppar.

Höst
2020-vår
2021

Konsulenten i
samarbete med
Västmanlands
läns museum

Undersöka möjligheterna att tillsammans
med Region Västmanland,
Kulturutveckling placera och finansiera
utställningen 7 kg järn hos lämplig
arrangör som kan erbjuda
programverksamhet för att öka kunskap
om smide och järn i länet.

1 utställning
x workshoppar

Under
året

Konsulenten i
samverkan med
Region Västmanland, kulturutveckling

Undersöka möjligheterna att tillsammans
med Region Västmanland,
Kulturutveckling placera och finansiera
utställningen Från rot till barr hos lämplig
arrangör som kan erbjuda programverksamhet för att öka kunskap om
material, redskap och tekniker.

1 utställning
x workshoppar

Under
året

Konsulenten i
samverkan med
Region Västmanland, kulturutveckling

Lokalföreningarna erbjuder ett brett
program med slöjdaktiviteter till barn,
ungdomar, vuxna och äldre i ordinarie
verksamhet.

Ca 150-200
aktiviteter

Löpande
under
året

Lokalföreningar
na

Erbjuda ett lockande koncept – film och
praktisk slöjd - tillsammans med
biografägare i länet med stöd av Region
Västmanland för att pröva att nå nya
målgrupper.

1 koncept
1 slöjdbio

Under
planperioden

Konsulenten i
samverkan med
Region Västmanland, kulturutveckling 8

Under
året

Konsulenten

I samband med framtagande av texter om 1 sammanvästmanländska slöjdtraditioner till nya
ställning
webbplatsen sammanställa traditionella
hantverkskunskaper i länet mht
immateriellt kulturarv som underlag för
aktiviteter till kommande
verksamhetsplan.

8

Samtal har inletts med kulturutvecklare film, Region Västmanland som väcker frågan hos biografägarna. Bygger primärt på ett intresse hos biografägarna i nuläget.
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HEMSLÖJD SOM
HÅLLBAR
Syftet är att lyfta fram och medvetandegöra hemslöjd som ett hållbart socialt, ekologist
och ekonomiskt alternativ samt visa på mångfald ur ett internationellt och interkulturellt
perspektiv och verka för ökad tillgänglighet.
Mål för hållbar utveckling
Globalt mål
Delmål
Till 2030 möjliggöra
och verka för att alla
människors, oavsett
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras,
etnicitet, ursprung,
religion eller
ekonomisk eller annan
ställning, blir
inkluderade i det
sociala, ekonomiska
och politiska livet.

Senast 2030 säkerställa
att människor överallt
har den information
och medvetenhet som
behövs för en hållbar
utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

Integrera klimatåtgärder i politik,
strategier och
planering på nationell
nivå.

9

Effektmål aktivitet

Mätbart mål

Förbättra kommunikativ tillgänglighet i
1 mall
länsförbundets och lokalföreningarnas
kanaler bl a genom att ta fram en enklare
mall för att underlätta för personer med
funktionsvariationer att delta i vår
programverksamhet.
I samverkan med föreningen Sakum mfl
2 workshoppar
erbjuda vuxna och barn på Råby och
Bäckby workshop, Wild ink, i att göra färg
av örter, bär, frukt, blad och bark för bl a
tryck på textil och skinn samt
fjäderpennor som skissverktyg.9
Erbjuda förskole- och grundskolebarn
1 workshop
slöjdaktiviteter under kulturfest på Råby
för att ge nysvenska unga ökade möjligheter att upptäcka slöjden.
Skriva debattartiklar för att bidra till att
öka kunskapen om den hållbara slöjdens
fördelar genom att ge saklig information
till länsinvånarna om hur den enskilde kan
bidra samt aktiviteter.
Arrangera aktiviteter på temat hållbart, en
slöjd håller-vecka, i samverkan med
konsulenterna i Dalarna, Gävleborg,
Värmland, Uppland och Örebro för att
skapa opinion och ökat fokus på slöjden
som hållbar.
Samordna Hemslöjdens dag tillsammans
med lokalföreningarna på temat symboler
och mönster ev lappa, laga och stoppa
som länsövergripande aktivitet för att
lyfta slöjden som hållbar.
Planera, genomföra och utvärdera
programverksamhet tillsammans med
Västmanlands läns museum i samband
med utställningen Hållbart hemma,
workshopyta och ev Tiny houses, nå
befintliga och nya målgrupper.

Tid

Ansvar

Under
året

Konsulenten,
Lokalföreningarna

V 11

Extern part

Oktober
2020

Konsulenten/
extern part

2-4 debattartiklar i Under
länspress
året och
v 1310

Arbetsutskottet

x antal aktiviteter
Antal deltagare

V 13, 2329 mars

Konsulenten,
Lokalföreningarna

4-5 aktiviteter

V 36,
Konsulenten,
5 septem- Lokalföreningber
arna

1 programplan
1 schema
1 enkät

Oktober
2020maj
2021

Konsulenten,
Lokalföreningarna, externa
parter

Under
året

Konsulenten

Undersöka möjligheterna att dels tydligt visa hur deltagare bidrar till måluppfyllelse
genom att ange delmål till programaktiviteter, dels tydliggöra i inriktningsdokument hur förbundet avser arbeta
med de globala miljömålen.

Arrangeras av föreningen Sakum i samarbete med bl a Västmanlands länsbildningsförbund, ABF, Konstfrämjandet och Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Konstnären Caroline Ross, Wild ink.
I samband med temaveckan Slöjd håller, v 13 den 23-29 mars
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HEMSLÖJD UR ETT
NÄRINGSPERSPEKTIV
Syftet är att göra insatser, bl a informera, förmedla kontakter, arrangera aktiviteter och
erbjuda mötesplatser, för att branschspecifikt underlätta för slöjdare och hantverkare
inom kulturella och kreativa näringar att bedriva näringsverksamhet.
Globalt mål

Delmål

Effektmål aktivitet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer
produktiv verksamhet,
skapande av anständiga
arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att
mikroföretag liksom små
och medelstora företag
växer och blir en del av den
formella ekonomin, bland
annat genom tillgång till
finansiella tjänster.
Stärka insatserna för att
skydda och trygga
världens kultur- och
naturarv.

Mätbart mål

Tid

Ansvar

Undersöka förutsättningar i en förstudie
1 plan
för att bygga en webbplats för bokning av 1 ansökan till
workshopledare, slöjdhandledare och
NFH
fortbildning för lärare dvs en plattform för
näringsverksamma slöjdare mfl som en
del av en framtida slöjdakademi med
kopplingar till bl a Regional kulturskola
och slöjdhandledarutbildningen.

Höst 2020

Konsulenten

Underhålla digital mötesplats på Face75 medlemmar
book för näringsverksamma slöjdare i
ca 25 inlägg
Västmanlands län. Bidra till förbättrad
kommunikation och kontaktytor till samt
mellan näringsverksamma slöjdare genom
att erhålla en digital mötesplats för
diskussion, utbyte och erfarenheter.

Löpande

Konsulenten

Arrangera seminarium för näringsverksamma slöjdare inom 5-länssamarbete.
Erbjuda kompetensutveckling och
kontaktytor samt bidra till samverkan
över kommun - och länsgränser genom
att arrangera årligt seminarium och en
fysisk mötesplats.

1 0ktober

Konsulenten

1 seminarium
20 slöjdare
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Västmanlands läns hemslöjdsförbund
Hejargränd 6 A, Bäckby Park, 721 33 Västerås
Telefon: 070-222 24 70. E-post: susann.leval@hemslojd.org
www.facebook.com/hemslojdsforbund
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