
VerksamhetsberAttelse mr SkallsjlS-NAAs HemsiDjdsforening 2014 

Antalet medlemmar har under dret varit 101 enskilda, 60 familjemedlemmar 
och 41 hedersmedlemmar. Totala antalet medlemmar var 202 stycken. 
Medlemsavgiften har varit 75- p/p samt 125- for familjemedlemskap. 

Hemslojdsforeningen ar delagare i fastigheten Flygeln och Gamla Kontoret i 
Tollered med 14 andelar av 40 stycken. 

Styrelsen har bestatt av 7 ordinarie ledamoter: Ulla Arkelsjo ordforande, Berith 
Jansson vice ordforande, Gunilla Stenvall kassor, Bodil Gedda sekreterare och 
Kerstin Larsen, Raymond Mardby och Birgitta Olsson som ordinarie ledamoter. 
Suppleanter har varit: Gorel Gustafsson och Jan Olausson. 

Styrelsen har haft 7 stycken styrelsemoten under dret och ett arsmote. 

Revisorer har varit Else-Marie Carlsson och Tore Falkang. 
Revisorsuppleant har varit Marianne Mardby. 

Foreningen har haft 6 manadsmoten under aret vilka var: 

Januari: Vi larde oss virka Karleksknutar. Gorel Gustafsson var instruktor. 
Februari: Arsmote. Lars-Erik Karlsson, Skallsjo Hembygdsforening berattade 

om vart foreningshus Ryttarbacken och dess omgivning. 
Mars: Hedaredskorgar. Curt Bengtsson berattade och demonstrerade. 
April: Paskaktivitet. Vi tillverkade dorrkransar infor pasken. 
Maj : Fageldammama besoktes under ledning av Hans Osterman. 
Augusti: Dalaresan installd. For ta anmalda. 
September Jubileumsfest i Bergasalen Tollered med anledning av att foreningen 

varit agare av Ryttarbacken i 30 ar. 
Oktober: Botaniska tradgarden besoktes dar en utstallning om Bjork fanns . 

Gemensamt mote med Stora Lundby 6stad Hemslojdsforening och Lerums 
Hemslojdsforening. Motet holls i Missionskyrkan i Lerum och handlade om 
atervinning. Kerstin Hermansson fran Kallo Knippla berattade och visade 
atervinningsalster. 
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Sedan ett 20-tal ar pagar ett samarbete med Hasthagenskolan i Floda om linets 
vag fran fro till fli.rdig vav. 

Utflykter: 
Ett besok gjordes hos Desiree Edlund i Vargarda som har Alpacka djur och 
keramikverkstad. 
Fyrstenbergska palatset besoktes den 20 maj 
Vi var pa "klutaresa" i maj . 
Vi deltog med slojdaktiviteter for skolbarnen i "Tidemas Tollered". 
Lordagen den 6 december Akte vi pa Julmarknadsresa till Tanga Hed 

I december julpysslade vi med bamen i Tollered vid "Jul i Bruksorten". 
Hantverksdagama i Tollered avholls den 15 och 16 november. Arets 
utstallningstema var Lin och Linne. 

Pa tisdagsformiddagarna har det varit oppet hus pa Ryttarbacken. Under dessa 
traffar arbetar man med hantverk till foreningens olika aktiviteter. Flera 
arbetsm<>ten har hallits pa kvallarna under aret infor Hantverksdagama. 

Foreningen har haft flera utstallningar i Floda Bibliotek. En stickad orm 
"Savelangen" paborjades under 2013 och den har ringlat vidare under detta ar 
och ska sa gora till de olika biblioteken i kommunen och under tiden "sticka till 
sig". Onnen har hitintills blivit 1. 7 5 m lang. 

Husgruppen: Under varen renoverades tva av de stora fonstren pa Ryttarbacken. 
En utelampa har satts upp vid staketet mot ingangen 

I samarbete med Skallsjo Hembygds- och Fomminnesforening tirades 6 juni pa 
Skallsjogarden. Den 7 december tirades "Jul pa Skallsjogarden" Vi deltog med 
forsaljning av hantverk. 

Linet saddes under sedvanliga ritualer vid Skallsjogarden den 31 maj och 
rycktes i borjan av september. 

Bakstugan pa Naas: Vi hade 17 bakdagar , 1 skolbak och 2 bakkurser. 

Vavgruppen har traffats pa torsdagskvallama. Det ar ett 10 tal vaverskor, som 
vaver till foreningens forsaljningar och lotterier. 

Vavsalen i Tollered har varit uthyrd till 3 vaverskor hela aret. 
Tolleredspensionarer har vavt under januari-mars samt nagra medlemmar 
kortare perioder under resten av aret. 
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Kurser och studiecirklar: 

Knyppling har pilgiltt som kamratcirkel. 
Kurser i Vastgotasom har hilllits. 
Kurs i Folkdraktsomnad har hilllits. 
Kurser i Gaffelvirkning har skett vid ett flertal tillfl1llen. . 

Inga bygdedrakter har varit uthyrda. 

Vi har ansvarat fOr 4 stycken samverkanstraffar pil Lindegi1rden i Floda. 

Verksamhetsbidrag har erhilllits friln Lerums Kommun med 5 000 kr. 

Floda den 24 februari 2015 

~~Jt7r 
Ulla Arkelsjo, ordforande 

~~~ 
Gunilla Stenvall, kassor 

\~~~ 
Bodil Gedda, sekreterare 
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k~~~ 
Kerstin Larsen, ledamot 
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