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Verksamhetsberlttelse mr Skallsj6-Nlls Hemsl6jdsflSrening 2015

Antalet medlemmar har under aret varit 102 enskilda, 54 familjemedlemmar
och 45 hedersmedlemmar. Totala antalet medlemmar var 201 stycken.
Medlemsavgiften har varit 75kr p/p samt 125kr for familj .
Skallsjo-Naas Hemslojdsforening ar delagare i fastigheten Flygeln och Gam/a
Kontoret i Tollered med 14 andelar av 40 stycken. Dar finns bl.a en vavsal som
hemslOjdsforeningen hyr. Foreningen hyr sedan i sin tur ut platser till de som
vaver.
Styrelsen har bestatt av 7 ordinarie ledamoter: Ulla Arkelsjo ordforande, Berith
Jansson vice ordilirande, Gunilla Stenvall kassor, Bodil Gedda sekreterare samt
Kerstin Larsen, AnneCharlotte Nygren och Birgitta Olsson .
Suppleanter har varit: Gorel Gustafsson och Elisabeth Lunneryd.
Styrelsen har haft 7 stycken styrelsemOten under aret och ett arsmOte.
Revisorer har varit Else-Marie Carlsson och Gunnar Alfjorden.
Revisorsuppleant har varit Marianne Mardby.
Foreningen har haft 8 manadsmoten under aret vilka var:
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Augusti:

Vi larde oss virka falsk nalbindning av Solveig Hansson.
Arsmote. Sven Christensson visade film om Naas och Tollered.
Oppet Hus i paskens tecken.
Gunilla Hallset intendent pa Naas berattade om Naas.
Nolhagavikens tagelomrade besoktes med Hans Osterman.
Bussresa till Knallebyggdens textil och glastillverkning,
26 medlemmar deltog.
September:Skallsjo-Naas Hemslojdsforening fyllde 40 ar. Jubileumslunch
intogs pa Sjolyckan, Tollered. 60 medlemmar deltog
Oktober: Varda dina textilier. Konservator lngeborg Skaar forelaste och
demonstrerade.
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Oktober:

Gemensamt mote med Stora Lundby Ostad HemslOjdsfOrening och
Lerums Hemslojdsforening. Malin Vessby chefredaktor for
tidningen Hemslojd foretaste om arbetet med tidningen.
Motet holls i Missionskyrkan i Floda.

Utflykter:
Ett besok gjordes hos Sivans Ost i Vara samt ljusfabriken Vio i Vedum
Som vanligt avslutades varens arbete med en "Klutaresa" i maj.
LOrdagen den 5 december llie vi pa Julmarknadsresa till Tofta Herrgard. 27
medlemmar deltog.
Foreningen deltog med slOjdaktiviteter for skolbarnen i Tidemas Tollered samt
pa Bamfestivalen pa NMs.
Den 28 november medverkade fyra av medlemmarna vid Oppnandet av
Spindelskogen i Floda. Det tovades spindlar med barnen i biblioteket.
(Spindelskogen -aktivitetspark for bam).
Hantverksdagama i Tollered avholls den 14 och 15 november. Arets
utstallningstema var, Retro Bonader och dukar fran 1960 -70 talet.
Vi var inbjudna till Skallsjo Hembygds- och Fomminnesforenings 60 ars
jubileum som flrades i Floda Lada. En gava overracktes till Hembygdsforeningen i form av en Svepask, tillverkad av Gunnar Petersson.
Pa tisdagsformiddagama har det varit oppet hus pa Ryttarbacken. Under dessa
traffar arbetar man med hantverk till foreningens olika aktiviteter. Flera
arbetsmoten har hallits pa kvallstid under aret for att fiirdigstalla infor
Hantverksdagarna.
Foreningen har haft flera utstallningar i Floda Bibliotek. En stickad orm
"Savelangen" paboijades under 2013 och den har ringlat vidare under detta ar.
Ormen har aven "stickat till sig" pa kommunens ovriga bibliotek.
Husgruppen: En dammsugare har inkopts med tillhorande munstycke for enbart
golv.
I samarbete med Skallsjo Hembygds- och Fornminnesforening flrades 6 juni pa
Skallsjogarden. Den 6 december flrades "Jul pa Skallsjogarden".
HemslOjdsforeningen deltog med att ha hantverk till forsaljning.
Bakstugan pa NMs: Vi hade 16 bakdagar , 1 skolbak och 2 bakkurser.
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Vavgruppen har traffats pA torsdagskvallama. Detar ett 10 tal vaverskor, som
vaver till foreningens forsaljningar och lotterier.
I vavsalen i Tollered har 3 personer hyrt hela aret. Tolleredspensionarer har vavt
under januari-mars. Under ovriga aret har andra medlemmar hyrt i kortare
perioder.
Kurser och studiecirklar:
Kurser i Gaffelvirkning, nyborjare o fortsattning.
Knyppling har pagatt som kamratcirkel.
Kamratcirkel i Vastgotasom har hallits.
Cirkel i Folkdraktsomnad har hallits.
En bygdedrakt har varit uthyrd.
Vi har ansvarat for 4 stycken samverkanstraffar pA Lindegarden i Floda.
Verksamhetsbidrag har erhallits frnn Lerums Kommun med 6 000 kr.
Frfm JT Bergs stiftelse har bidrag erhAllits pA 100.000 kr.
Floda den 23 februari 2016
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