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ÅRET SOM GÅTT
Varje organisation måste med jämna
mellanrum se över sin verksamhet och ställa
sig frågan om man bedriver rätt verksamhet
och på rätt sätt. Det som fungerar bra idag
kanske inte alls fungerar i morgon.
Omvärlden förändras och då måste även vi
vara beredda att ompröva gamla sanningar
utan att för den skull göra avkall på våra
demokratiska värderingar och låta vår själ gå
förlorad.
Hösten 2018 påbörjade styrelsen ett
utvecklingsarbete som syftade till att stärka
föreningarna och utveckla verksamheten. En
handlingsplan med aktiviteter togs fram.
Under året har styrelsen fortsatt arbeta med
handlingsplanen och även involverat
lokalföreningarna bland annat i samband
med en förbundsdag under hösten till vilken
lokalföreningarnas styrelser bjöds in.
Under 2020 kommer vi att fortsätta med
vårt utvecklingsarbete.
Stärka slöjden i norra länsdelen
Norbergs Bergslags hemslöjdsförening
ansökte under året om medlemskap i
Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
Därmed har vi kunnat välkomna ytterligare
en lokalförening, och därtill en av landets
äldsta bildad 1915, till vårt förbund. Det gör

att vi tillsammans kan stärka slöjden i norra
länsdelen. Från den 1 januari 2020 är
föreningen fullvärdig medlem.
Även under det gångna året har ett
imponerande antal aktiviteter genomförts av
länsförbundet och lokalföreningarna –
tillsammans 232 aktiviteter med över 16 000
deltagare. Från styrelsens sida är vi
imponerade och glada och känner stor
tacksamhet för allt det arbete som de lokala
ideella slöjd- och hantverksföreningarnas
styrelser och alla aktiva medlemmar utför
varje vecka.
Kultursamverkan är modellen
Avslutningsvis vill vi tacka Region Västmanland för ett fortsatt mycket gott samarbete och för det ekonomiska stöd som
tillsammans med det statliga stödet ger oss
möjlighet att bedriva vår omfattande verksamhet med en heltidsanställd länshemslöjdskonsulent och projektanställda
slöjdare.
Till sist ett stort och varmt tack till vår
länshemslöjdskonsulent Susann Léval som
med stor entusiasm och mycket kreativitet
varje dag bidrar till att utveckla slöjden och
slöjdarna i Västmanlands län.

2020-03-02
Carola Gunnarsson
Ordförande

Birgitta Andersson
Vice ordförande

Marlene Karlsson

Anna Wengdin

Ragnhild Krupicka

Margareta Gustafson
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ORGANISATION OCH
EKONOMIÖVERSIKT
Västmanlands läns hemslöjdsförbund,
bildat 1987, är den samlande regionala
organisationen för länets hemslöjdsrörelse och huvudman för konsulentverksamheten. I Västmanlands län finns
sex slöjd- och hantverksföreningar varav
fyra är anslutna och en femte ansluts den
1 januari 2020. Totalt har föreningarna ca
600 medlemmar. Västmanlands läns
hemslöjdsförbund har en heltidsanställd
länshemslöjdskonsulent.
Länshemslöjdsförbundet är ansluten
till Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, SHR och verksamhetens
ändamål, att främja slöjd i Västmanlands
län, är reglerat i stadgarna.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. Länshemslöjdsförbundets
utvecklingsområden är definierade i
Regional Kulturplan 2019-2022 och
Region Västmanland fastställer årligen
statliga och regionala verksamhetsbidrag.

Uppdraget och bidragens storlek regleras
i en årlig överenskommelse mellan Region
Västmanland och Västmanlands läns
hemslöjdsförbund.
Ekonomi
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har
en ekonomi i balans. Bidragen för 2019
uppräknades med 1 procent från staten
och 2,8 procent från regionen.
Statligt bidrag
Regional bidrag
Extra bidrag
Medlemsavgifter

640 000 kr
671 000 kr
50 000 kr
20 240 kr

Under året har medel kunnat avsättas till
kommande utvecklingsprojekt i och med
att lovaktiviteterna har ingått i ett projekt
som finansierats av Statens kulturråd.
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds
resultat för 2019 är 9 227 kr.

Tillsammans genomför lokalföreningarna och konsulentverksamheten över 200 programaktiviteter varje år. Det betyder att västmanlänningen under
året har möjlighet att delta i slöjdaktiviteter i genomsnitt varannan dag. I och med att Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening är ansluten till
länshemslöjdsförbundet ökar möjligheter att tillsammans stärka slöjden i norra länsdelen.

4

SAMMANFATTNING
AV VERKSAMHETEN
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är
en ideell förening som drivs av en
styrelse där två representanter från
respektive ansluten slöjd- och hantverksförening ingår. En heltidsanställd
länshemslöjdskonsulent arbetar på uppdrag av styrelsen med de definierade
områdena barn och unga, kulturarv,
hållbarhet, mångfald samt kulturella
och kreativa näringar. Konsulenten är
adjungerad i styrelsen.
Främja slöjd
Länshemslöjdskonsulenten har i uppdrag att främja slöjd genom att bl a
analysera, planera, genomföra, utvärdera och kommunicera insatser som
publika evenemang, utställningar,
workshoppar och föredrag. För att
effektivt nå ut med ett varierat kulturutbud utifrån de fem nämnda områdena
ovan samverkar konsulenten med bl a
samtliga lokala slöjd- och hantverksföreningar i länet, kulturutvecklare i
Region Västmanland samt övriga kulturområden i kultursamverkansmodellen.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
samverkar som nämnts med länets sex
lokala slöjd- och hantverksföreningar
med ca 600 medlemmar. De ideella
slöjd- och hantverksföreningarna står
för största delen av den publika
programverksamheten riktade till
medlemmarna och den slöjdintresserade
allmänheten. Förbundet arbetar för att i
samarbete med de lokala slöjd- och
hantverksföreningarna skapa mötesplatser för allmänheten där man kan
utveckla sitt intresse för slöjd och
därigenom mötas över kultur-, språkoch generationsgränser.
Verksamhet 2019
Under 2019 har i Västmanlands län anordnats 219 programaktiviteter varav 18
har varit riktade till åldersgruppen 0-18 år

med totalt 3 902 deltagare varav 861 var
barn och unga. Under året genomfördes 13
utställningar varav 2 för åldersgruppen 018 år med totalt 12 405 besök varav 1 695
var barn och unga. Fyra programaktiviteter
har genomförts i annat län med närmare
hundra deltagare.
Sammanlagt genomförde lokalföreningarna och konsulentverksamheten 232
aktiviteter med 16 307 deltagare varav 2
556 i åldersgruppen 0-18 år. Verksamheten
ligger i stort i linje med 2018 års statistik.
De lokala slöjd- och hantverksföreningarna
står för merparten, drygt 90 procent, av
den publika programverksamheten.
Styrelsens utvecklingsarbete har fortsatt
under året utifrån en framtagen handlingsplan. Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening,
bildad 1915, ansökte under året om medlemskap i Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
Föreningen har under året haft två adjungerande ledamöter i länshemslöjdförbundets
styrelse och ansluts fr o m 1 januari 2020.
Surahammars konst- och hantverksgille fick
Region Västmanlands hedersgåva 2019 för sitt
omfattande engagemang i Stenhuset i
Surahammar.

Antal medlemmar 2019
Antal medlemmar per 31 oktober

Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och
hantverksförening
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening
Sala slöjd- och hantverksförening
Surahammars konst- och hantverksgille
Västerås slöjd- och hantverksförening

113
83
153
49
110

Enskilda medlemmar:
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
Totalt

10
518

Den största medlemsökningen under 2019 står Sala slöjdoch hantverksförening för. Utöver en aktiv programverksamhet i föreningens regi har medlemmar initierat välbesökta konceptet Skapligt i Sala, en mötesplats baserat
på gemensamt lärande.
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Förtroendevalda 2019
Styrelse
Ordförande: Carola Gunnarsson, Sala.
Vice ordförande: Birgitta Andersson, Köping.
Repr. för Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och
hantverksförening
Ordinarie: Marlene Karlsson, Köping.
Suppleant: Margareta Jakobsson, Kungsör.
Repr. för Sala slöjd- och hantverksförening
Ordinarie: Anna Wengdin, Sala.
Suppleant: Carina Pehrson, Sala.
Repr. för Surahammars konst- och hantverksgille
Ordinarie: Ragnhild Krupicka, Surahammar.
Suppleant: Helena Holgersson, Västerås.
Repr. för Västerås slöjd- och hantverksförening
Ordinarie: Margareta Gustafson, Västerås.
Suppleant: Bengt Hjorth, Västerås.
Adjungerade
Kerstin Söderström och Runa Parmert,
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening samt
Susann Levál, länshemslöjdskonsulent.
Revisorer
Ordinarie: Ulla Hamberg, Västerås och Laila
Radlöv-Sköld, Köping.
Suppleanter: Raila Kolmodin, Surahammar
och Elisabeth Larsson, Köping.
Valberedning
Susann Levál, Köping, sammankallande,
Anne-Marie Lindgren, Västerås och
Elisabeth Larsson, Köping.
Arbetsutskott
Carola Gunnarsson, ordförande och
Birgitta Andersson vice ordförande samt
adjungerad länshemslöjdskonsulent
Susann Levál.
Sekreterare
Susann Levál av styrelsen utsedd.
Sammanträden
Styrelse 6 st och arbetsutskott 10 st.
Ordinarie och extra årsstämma
Västmanlands läns hemslöjdsförbund höll
sin ordinarie årsstämma 24 mars på Mariagården i Norberg. Stämman inleddes med ett
föredrag om Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening av Kerstin Söderström, ordförande i
föreningen. Ordinarie årsstämman beslöt
enhälligt att välkomna Norbergs Bergslags
Hemslöjdsförening till Västmanlands läns

Medlemsavgifter 2019
Medlemmar i Västmanlands läns hemslöjdsförbund:
Barn och ungdom från 7 år till 25 år
Vuxen
Familjemedlemskap
Ideell förening
Ekonomisk förening

50 kr
225 kr
350 kr
325 kr
1 000 kr

Ideell slöjd- och hantverksföreningar där alla
föreningens medlemmar ansluts betalar per
medlem till länsförbundet:
Barn och ungdom från 7 år upp till 25 år
Vuxen
Familjemedlem med samma adress

5 kr
35 kr
70 kr

hemslöjdsförbund. Föreningen ansluts fr o m
1 januari 2020 och adjungeras fram till dess.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund höll
extra stämma den 9 november på Västmanlands läns museum i Västerås där nya
normalstadgar antogs. De nya stadgarna
förväntas antas vid ordinarie årsstämma
2020. Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund beslutade den 18 december
2019 att godkänna Västmanlands läns
hemslöjdsförbunds nya stadgar.
Lokaler
Västmanlands läns hemslöjdsförbund hyr en
kontorslokal, 70 m2 av Fallhammaren AB på
Hejargränd 6 A, Bäckby Park, Västerås och
sedan 2018-06-01 ett förråd, 3,5 kvm av
Shurgard AB på Ängsgärdsgatan 21,
Västerås.

Personal och kollektivavtal
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har en
heltidsanställd länshemslöjdskonsulent,
Susann Levál. Externa slöjd- och hantverkstjänster köps löpande bl a för Slöjda på
lovet som arrangeras i länets bibliotek.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är
medlem i IDEA - Arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer och tecknar Kollektivavtal Tjänstemän mellan IDEA och
Akademikerförbunden.
Medlemskap
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är
medlemmar i Sätergläntan, Institutet för
slöjd och hantverk, Insjön, Arkiv Västmanland samt Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.
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UTVECKLINGSARBETE
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
påbörjade ett utvecklingsarbete med stöd
av Lena Reiyer, Fronensia vid en workshop
tillsammans med styrelsen i Surahammar i
oktober 2018. Avsikten var att stärka föreningarna och utveckla verksamheterna.
Arbetet resulterade i en handlingsplan
med ett antal aktiviteter.
Medlemsutveckling och samarbetspartners
Under året har styrelsen fortsatt arbetet
med handlingsplanen och en förbundsdag
genomfördes i Sätra brunn den 27 oktober
tillsammans med lokalföreningarnas
styrelser.
På förbundsdagen presenterades
handlingsplanen för den bredare gruppen.
Gruppen fokuserade framförallt på plan
för medlemsutveckling och översyn av
lokala samarbetspartners. Lena Reyier,
Fronensia höll i gruppdiskussioner och
Marie Johansson, verksamhetschef,
Friskis och Svettis höll ett inspirerande
föredrag om hur de jobbar med ideella
krafter.
Dagen avslutades med en workshop där
föreningarna fick skapa verk i lera utifrån
dagens tema. Workshoppen leddes av
hantverkskollektivet Skapande händer.
Totalt 15 personer deltog.

Handlingsplan 2019-2022
> Ta fram förslag på ett årshjul
> Ta fram ny föredragningslista
> Ta fram internt informationsmaterial med
förhållningssätt, ansvar och roller för styrelsen
> Genomföra årlig kompetensutveckling och
förbundsdagar tillsammans
> Ta fram plan för medlemsutveckling
> Översyn av lokala samarbetspartners
> Ta fram förslag på ersättningsmodell
> Tillsätta en permanent kommunikationsgrupp
med en deltagare från varje lokalförening
> Ta fram presentationsmaterial och koncept för
utställningar
> Tillsätta en permanent programgrupp med en
deltagare från varje lokalförening
Arbetsgrupperna för kommunikation och för program
startas under 2020. Samtliga slöjd- och hantverksföreningar deltar med en representant i arbetsgrupperna.

Majoriteten av aktiviteterna i handlingsplanen är påbörjade under året och planläggs även i verksamhetsplan 2020.

Förbundsdagen den 27 oktober i Sätra brunn avslutades med en workshop där varje lokalförening och länshemslöjdsförbundets arbetsutskott fick göra verk i lera
på temat ”bara den som kan se en bild för sitt inre öga kan hitta rätt”. Föreningarna kommer fortsättningsvis att arbeta med bl a medlemsutveckling.
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LÖPANDE
VERKSAMHET
Länsförbundets basverksamhet
I basverksamheten som hanteras av
konsulenten ingår bl a framtagande av
planer, strategi- och utvecklingsarbete,
samverkan- och samordningsuppdrag,
omvärldsbevakning, kommunikation,
information, rådgivning, sammankalla till
möten och föra protokoll, ekonomi,
statistikrapportering, tidningsklipp,
referensbibliotek och uppdatering av olika
register.
Under sommaren gjorde länshemslöjdskonsulenten en omfattande uppdatering av registret och referensbiblioteket för att underlätta sökning av
litteratur för styrelsen. I referensbiblioteket finns ca 2 300 titlar med böcker,
artiklar och häften. Titlarna placerades i
bokstavsordning, dubbletter rensades ut
och biblioteket kompletteras med ca 300
nyregistrerade bokgåvor.
Under året deltog konsulenten i 125
möten med extern part. När det gäller
rådgivning besvarades under 2019 drygt
fyrtio frågor om allt från vävstolar som
söker nya hem, till dräkter och aktuella
kurser. Drygt hälften av frågorna rörde
textil slöjd.

Konsulenten ingår i redaktionen för Textil
hemslöjd och har under året besvarat 15
frågor som inkommit via facebooksidan.
Sammanlagt har konsulenten besvarat
närmare sextio frågor under 2019.
Centralt medlemsregister
Västmanlands läns hemslöjdsförbund,
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening, Sala slöjd- och hantverksförening, Surahammars konst- och hantverksgille och Västerås slöjd- och hantverksförening är anslutna till Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHRs centrala medlemsregister.
Varje förening sköter sitt medlemsregister och årsavisering av medlemsavgifterna sker centralt. Susann Leval är
informationsansvarig i Västmanlands län i
frågor rörande medlemsregistret.
Information och kommunikation
Under hösten tog styrelsen fram ett
förfrågningsunderlag för Västmanlands
läns hemslöjdsförbunds och lokalföreningarnas kommande webbplats.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund arbetar utifrån områdena barn och unga, kulturarv, näring, hållbarhet och mångfald, men också med administrativa
uppgifter där basverksamheten utgör en stor del av konsulentverksamhetens uppdrag. Under 2019 gjordes en omfattande genomgång av
referensbiblioteket och tillhörande sökregister.
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Underlaget skickades till tio webbyråer,
varav sju meddelade att de skulle lämna
anbud den 2 december varav fyra offerter
inkom. Arbetsutskottet beslöt att anlita
Grafikfabriken i Västerås för uppdraget.
Arbetet påbörjas i början av 2020.
Hemslöjdsförbundet på Facebook
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har
ett föreningskonto på Facebook. Här
informeras om det som sker inom länets
hemslöjdsorganisation men också om den
verksamhet som görs av andra aktörer
samt även en del av det som sker på riksplanet och internationellt.
Under året gjordes 409 inlägg om bl a
slöjdutställningar, slöjdmarknader, slöjdcaféer och slöjdkurser med ca 140 000
visningar1. Antal följare var vid årets slut
närmare 900 stycken, vilket är en ökning
med ca 15 procent under 2019. Under året
publicerades 22 publika evenemang som
nådde drygt 28 816 personer.
Presentationssidor Hemslöjden
Västmanlands läns hemslöjdsförbund och
anslutna lokala ideella föreningar har en
presentationssida under Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds webbportal Hemslöjden. Susann Levál är
informationsansvarig i Västmanlands län i
frågor rörande hemsidorna och ansvarig
utgivare för Västmanlands läns hemslöjdsförbunds presentationssida samt sköter
uppdateringen och inlägg i Slöjdkalendern
för förbundets räkning. Antal inlägg under
året: 22.

Textil hemslöjd och vävstugor
Under året kraschade såväl webbplatsen
Textil hemslöjd som förteckningen över
Sveriges vävstugor på grund av föråldrad
teknik. Susann Levál ingår i redaktionen
för webbplatsen och har under året samordnat kopiering av innehåll och kod av
Textil hemslöjd. Nätverket Tvärsgruppens
textila konsulenter färdigställde kopieringen i september och kopior har lämnats till
föreningen för Sveriges hemslöjdskonsulenter inför produktion av ny slöjdplattform. I och med att webbplatsen har
legat nere har frågorna på Textil hemslöjds
sida på Facebook ökat. Konsulenten har
besvarat totalt 15 frågor under året. Det är
framförallt beskrivningar och kontaktuppgifter till vävstugor som efterfrågas.
Konsulenten har lagt ned arbete för att
hitta alternativa platser för publicering av
rubriken Ull på Textil hemslöjd som flyttas
tillfälligt till Sveriges hemslöjdskonsulenters webbplats, hemslojd.org.
Nätverk, arbets- och redaktionsgrupper
Region Västmanlands nätverk för chefer inom
kultur- och fritidsområdet
Länshemslöjdskonsulenten kallas som
representant för Västmanlands läns
hemslöjdsförbund till möten i Region
Västmanlands nätverk för chefer inom
kultur- och fritidsområdet. Susann Levál
har deltagit vid tre möten samt presenterat
verksamheten på en utbildningsdag den 5
februari för nya kultur- och folkbildningsnämnden.
Regionalt barn- och ungkulturnätverk
i Västmanland
Länshemslöjdskonsulenten ingår i
regionalt barn- och ungkulturnätverk i
Västmanlands län. Susann Levál har
deltagit i två möten.

I väntan på att ta emot Region Västmanlands hedersgåva. Under 2019
publicerade Västmanlands läns hemslöjdsförbund drygt 400 inlägg på
Facebook. Det inlägg som nådde flest personer, 5 213 st, var när
Surahammars konst- och hantverksgille fick Region Västmanlands
hedersgåva. Foto: Anita Lilja Stenholm.
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Arbetsgrupp för arrangörsutveckling
i Västmanland
2016 bildades en arbetsgrupp för
arrangörsutveckling i Västmanland i vilken
länshemslöjdskonsulenten ingår. Susann
Levál har under året deltagit i fyra möten
samt ytterligare ett möte med delar ur
gruppen.

Antal dagliga användare som sidinlägg har visats för.
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Nätverket Sveriges hemslöjdskonsulenter
Nätverket Sveriges hemslöjdskonsulenter
hade årsmöte i samband med Nämndens
för hemslöjdsfrågor, NFHs informationskonferens 9-11 april. Susann Levál deltog.
Textilmöte med länshemslöjdskonsulenter
i samband med NFHs informationskonferens 9-11 april. Susann Levál deltog.
Nätverket Tvärsgruppen
I nätverket Tvärgruppen ingår konsulenter
från Dalarna, Gävleborg, Uppland, Värmland, Västmanland och Örebro. Måldokument har upprättats. Gruppen träffades tre
gånger under året, lunch-till-lunchmöten:
på Upplandsmuseet i Uppsala den 30-31
januari, på Västerbergs folkhögskola i
Storvik den 15-16 maj och på Högskolan
för Design och Konsthantverk i Göteborg
den 9-10 oktober. I Uppsala hölls en workshop i shibori, i Storvik föredrag av möbelformgivare på temat hållbart och i
Göteborg gjorde gruppen en mappning till
globala miljömålen under handledning av
Helena Hansson, doktorand, HDK.
Nämnden för hemslöjdsfrågors konferens
2020 har temat Strategisk slöjd där Tvärsgruppens arbete ska presenteras. Susann
Levál deltog.

Textilgruppen Ullstyrkan
Ullstyrkan är namnet på den grupp av
textilkonsulenter som bl a arbetat med att
ta fram utställningen Ull för livet. Susann
Levál ingår i gruppen och är redaktör för
rubriken Ull på webbplatsen Textil
Hemslöjd. Under året har flytt av innehållet till konsulentföreningens sida
planerats. Susann Levál har deltagit i två
telefonmöten.
Redaktionsgrupp tidningen Spaning
Varje år ger Västmanlands läns museum
och Västmanlands Hembygdsförbund och
Fornminnesförening ut tematidningen
Spaning. Årets tema var textil. Susann
Levál har ingått i redaktionsgruppen och
skrev två texter, en om lokalföreningarna
och en om bygdedräkterna i Västmanlands
län. Konsulenten har läst korrektur och
deltagit i ett avslutande möte. Tidningen
Spaning utkom i februari 2019.
Övriga konferenser, seminarier och
stämmor
Birgitta Andersson och Susann Levál
lyssnade till föredrag av Maja Karlsson,
författare till boken Trettiofem vantar på
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och
hantverksförenings ordinarie årsstämma

Ett av Västmanlands läns hemslöjdsförbunds prioriterade områden är slöjden som hållbar och i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Dalarna,
Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro påbörjades under hösten ett arbete med en gemensam temavecka under vinjetten Slöjd håller.
Länshemslöjdsförbundet har i verksamhetsplan för nästa år prövat att ange vilket globalt mål aktuell aktivitet bidrar till.
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den 7 februari. Birgitta Andersson valdes
till stämmans ordförande.
Susann Levál deltog i Nämnden för
hemslöjdsfrågors årliga konferens för
hemslöjdskonsulenter i Luleå 9-11 april.
Temat för året var handgjord hållbarhet.
Birgitta Andersson och Susann Levál
deltog i Sätergläntan Institutet för slöjd
och hantverks ordinarie årsstämma på
Knippboberget, Insjön den 17 maj. Susann
Levál, ersättare i styrelsen 2017-2019,
deltog i ett möte under våren.
Carola Gunnarsson, Birgitta Andersson
och Susann Levál deltog i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds ordinarie årsstämma i Landskrona den 23-27
maj. Birgitta Andersson valdes till
stämmans ordförande samt till ordförande
för Sätergläntan Institutet för slöjd och
hantverk 2019-2021. Carola Gunnarsson
var föredragande för nationella stadgegruppens arbete.
Carola Gunnarsson, Birgitta Andersson
och Susann Levál såg utställningen Hållbart hemma vid Nynäs slott, fick en guidad
visning på Båvens spinnhus i Sparreholm
och besökte Pär och Marianne Furå,
konsthantverkare i Gnesta den 25 juni.
Susann Levál deltog i Sveriges
konsulentförenings utbildningsdagar på
Sörmlands museum i Nyköping den 1-3
oktober. Utifrån temat korgar utforskades
och diskuterades traditionella
hantverkskunskaper.
Susann Levál besökte Finnish Craft and
Design i Tammerfors den 15-17 november.
Årets tema var hållbarhet.
Susann Levál deltog i Nämnden för
hemslöjdsfrågors kunskapsseminarium –
att synliggöra deltagarkultur i Stockholm
den 20 november.
Carola Gunnarsson, Birgitta Andersson
och Susann Levál gjorde studiebesök på
Klässbols linneväveri i samband med ett
mobilt utskottsmöte den 21 november.

Programaktiviteter
Under 2019 har i Västmanlands län anordnats 219 programaktiviteter varav 18 har
varit riktade till åldersgruppen 0-18 år med
totalt 3 902 deltagare varav 861 var barn
och unga. Under året genomfördes 13 utställningar varav 2 för åldersgruppen 0-18
år med totalt 12 405 besök varav 1 695 var
barn och unga. Fyra programaktiviteter har

genomförts i annat län med närmare
hundra deltagare. Sammanlagt genomförde
lokalföreningarna och länsförbundet 232
aktiviteter med 16 307 deltagare varav 2
556 i åldersgruppen 0-18 år. Verksamheten
ligger i stort i linje med 2018 års statistik.
Hemslöjden för barn och unga
Slöjda på loven
Slöjdpedagogerna Elisabeth Larsson och
Gittan Wallin Wester har tillsammans med
pedagog från Västmanlands läns museum
inom ramen för projektet Mylingarna och
skogens faror arrangerat slöjdaktiviteter
för barn och ungdomar. Aktiviteterna har
varit riktade till barn på fritids under
förmiddagarna och öppna workshoppar
under efter-middagarna. Arrangemanget
har gjorts i samarbete med biblioteken i
länet under sport- och påsklov samt
höstlovet. Totalt deltog ca 430 barn och
drygt 150 vuxna vid 13 bibliotek.
Familjedag Västmanlands läns museum
Den 30 mars arrangerade Västmanlands
läns museum en familjedag inom ramen
för ovan nämnda projekt. Slöjdpedagogerna Kristina Dahl, Krickolina och Cia
Holmberg, Sala laser medverkade med
workshoppen Slöjda en ko. Totalt deltog ca
160 barn och 70 vuxna.
Workshop fritidsgården Folkis
Den 25 april höll Gittan Wallin Wester,
Naturkraft en workshop för ensamkommande pojkar 17-21 år på fritidsgården Folkis i Norberg. De gjorde en
tillsammanskrona och diskuterade
värdeord som skrevs på svenska och
modersmål. Totalt 9 personer deltog.
Kalasdag Västmanlands läns museum
Den 5 juni hölls ett kalas för Lennart
Hellsing 100 år på Västmanlands läns
museum. Förskoleklasser i Västerås stad
bjöds in till workshop Ulliga bulliga djur,
leka i utställningen Allemansland och se en
pjäs med Hellsing-tema. Elisabeth Larsson,
Gittan Wallin Wester, Kristina Dahl, Cia
Holmberg och Susann Levál medverkade
på dagen och vid en generalrepetition den
22 maj. Aktiviteten ingick i projektet
Mylingarna och skogens faror. Totalt deltog
närmare 80 barn och 10 vuxna.
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Slöjdhandledare
Arbetet med planering av slöjdhandledarutbildning fortsatte under året. Gittan
Wallin Wester avslutade sin utbildning vid
Västerbergs folkhögskola i början året.
Planeringsdokument finns framtaget och
arbetsutskottet fattade beslut att ha som
mål att utbildningen startar i länet under
hösten 2020. Susann Levál träffade
ansvarig för uppdragsutbildningar vid
Tärna folkhögskola i november för
idépresentation.

samt sticka raggsockor och i tvåändsstickning (Västerås).
Workshoppar har arrangerats i återbruk,
lappa och laga, täljning, göra käpphästar,
krokning, quilling och patentstickning.
Föreläsningar om pinnstolar, vantar och
Norbergs Bergslags hemslöjdsförening har
hållits/arrangerats under året. Direktsänd
föreläsning om lappat och lagat från ReTuna
visades i Norberg, Sala och Surahammar.
Totalt hölls ca 30 kurser, workshoppar och
föreläsningar under året.

Hemslöjden som kulturarv
Slöjd- och stickcaféer samt andra träffar
Slöjd- och stickcaféerna är öppna för alla
och ibland har man ett tema med någon
som visar hur man gör. Ibland tar man
med eget arbete och slöjdar tillsammans
och umgås. Under året har det bland annat
följande arrangerats: broderiyoga, tovning,
slynga snoddar, spinning, färgning, krokning, sashiko, skarvsöm, tova en skål och
sticka julgranskulor, makramé, våttovning,
svartstick, sy en marsma, cabochonros,
japansk marknadspåse, bottensömmar,
cykelslang, korgbindning, tulpanavslut,
tälja i färskt trä, börsväskor, bivaxdukar,
återbruk av tapeter, fläta i läder och slöjda
korgar i papper.

Textil temadag
Workshop i borrspinning och spinna på
slända på Västerås konstmuseum den 9
november. Västmanlands läns hemslöjdsförbund arrangerade workshoppar i hur
spinna pappersgarn på slända och med
borrmaskin på Västerås konstmuseums
textila temadag den 9 november. Vävstugan i Västerbykil ansvarade för tre stationer
med näringsverksamma slöjdare som stöd.
Bemanning med totalt åtta personer. En
för-workshop för medarbetarna hölls den
26 september. Temadagen ingick i utställningen Väva fläta fästa. Ca 200 personer
besökte stationerna varav drygt 60
personer prövade på att spinna.

Kurser, workshoppar och föreläsningar
Kurser över en eller flera dagar har
anordnats i lappa och laga (Surahammar),
yllebroderi, mönster och symboler (Arboga),
våtformning av läder, yllebroderi, väva brickband, tova fuskfäll och lära karvsnitt (Sala)

Utställningsplan 2019-2022
Den 18 mars presenterade Susann Levál en
utställningsplan 2019-2022 för Västmanlands läns museum. Planen innehöll
förslag på befintliga utställningar bl a
Hållbart hemma och förslag på utställningsproduktion; om integration (Du hör

Västmanlands läns hemslöjdsförbund köper årligen tjänster av länets näringsverksamma slöjdare bl a för Slöjda på loven på länets bibliotek för barn
från 6 år och andra workshoppar som här på kalas för Lennart Hellsing den 5 juni 2019.
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inte hit), jämställdhet (Format format) och
hållbart (Tecken i tiden). Utställningen
Hållbart hemma kommer att visas på
Västmanlands läns museum oktober
2020-maj 2021 i samarbete med Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Susann
Levál har under året även arbetat för att
placera utställningarna 7 kg järn och Från
rot till barr i Västmanlands län.

Hemslöjden direktsände föreläsningar
från återbruksgallerian i Eskilstuna.
Sändningarna visades i Norberg, Sala och
Surahammar. Köping-Arboga-Kungsör
slöjd- och hantverksförening samarbetade
med Köpings kommun och Ett kulturliv
för alla Konst, Region Västmanland.
Arrangemangen besöktes av närmare 400
personer.

Utställningen Vilsamma sommarvävar
Utställningen Vilsamma sommarvävar och
vilda djur av Åsa Åkerström Ahlin och
Susann Levál visades på Stenhuset i
Surahammar den 29 juni till 4 augusti.
Utställningen besöktes av ca 650 personer.

Hur göra bra arrangemang tillsammans
Den 17 september arrangerade länshemslöjdsförbundet tillsammans med
Västmanlands Fornminnesförening och
Hembygdsförbund, Västmanlands länsbildningsförbund, Västmanlands läns
museum, Sala kommun och Hemslöjden
seminariet Hur göra bra arrangemang
tillsammans för kulturföreningar i Sala
kommun. Föredrag, visning av filmen
Folkdansaren Lena, workshop, panelsamtal och speed-dating ingick i programmet.
Aktiviteten planerades inom ramen för
projektet Det demokratiska museet –
kultur ska integrera som ägdes av Västmanlands läns museum. Susann Levál
medverkade. Totalt deltog drygt tjugo
personer från sju föreningar.

Hemslöjd för ökad hållbarhet, mångfald och
tillgänglighet
Hemslöjdens dag
Hemslöjdsrörelsen arrangerar Hemslöjdens dag första helgen i september varje år.
I år var temat hållbart. Föreningarna
arrangerade bl a utställningar i återbruksbroderi, workshoppar i slöjda av innerslang, lappa och laga samt återbruka en
reklamkasse i Köping, workshop återbruka
mera i Norberg, workshoppar vässa knivar
och verktyg, smycken av innerslang,
återbruka en reklamkasse och jeansbroderi
i Sala, utställning om hållbart återbruk och
workshop i repslagning av t-shirtar och
trasor i Surahammar och i Västerås
informerade Västerås slöjd- och hantverksförening om sin verksamhet och
visade slöjdade föremål på temat hållbart.

Hemslöjdens dag 2019 på temat återbruk med aktiviteter i Köping,
Norberg, Sala, Surahammar och Västerås. Närmare 400 personer
besökte evenemanget.

Hemslöjden ur ett näringsperspektiv
Seminarium Bli en bättre fotograf
Länshemslöjdskonsulenterna i Uppsala,
Stockholm, Örebro, Sörmland och Västmanland arrangerade ett heldagsseminarium
den 24 oktober i Alby på temat Bli en bättre
fotograf med gemensamma föredrag och
parallella workshoppar. Drygt 50 konsthantverkare, slöjdare och konstnärer från de
fem länen deltog. Kulturella och kreativa
händer i Mälardalen, övergick från projekt
till förvaltning under året. Susann Levál
medverkade i arbetet.
Digital mötesplats
En sluten grupp på Facebook för näringsverksamma slöjdare i Västmanlands län
skapades i januari. Avsikten är att bidra
till förbättrad kommunikation och
kontaktytor till samt mellan näringsverksamma slöjdare genom att erhålla en
digital mötesplats för diskussion, utbyte
och erfarenheter. Gruppen hade 35
medlemmar vid årets slut. 
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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
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www.facebook.com/hemslojdsforbund

