Verksamhetsberattelse for
Skallsjo-Naas Hemslojdsforening 2017

Antalet medlemmar har under ~ret varit 112 enskilda, 58 familjemedlemmar
och 32 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, Gunilla
Stenvall kassor, Bodil Gedda sekreterare och ordinarie ledamoter Kerstin
Larsen, AnneCharlotte Nygren, Birgitta Olsson och Siv Wallin.
Suppleanter har varit: Marie Henriksson och Elisabeth Lunneryd.
Styrelsen har haft 7 styrelsemoten under aret och ett arsmote.
Revisorer har varit Else-Marie Carlsson och Gunnar Alfjorden.
Revisorsuppleant har varit Jan Olausson.

Foreningen har haft 7 m~adsmoten under ~ret vilka var:
Januari: Repetition av olika textila tekniker.
Februari: Arsmote. Jeanette och Claes Astin "Att vara hanter." Om handaskicklighet.
Lena Hammarlund: Arkeologisk och historisk hantering av textilier.
Mars :
April:
Paskbasar pa Ryttarbacken. Forsaljning och lotterier. Paskbakelser
och kaffe.
Maj :
St~lebo Dammar besoktes med Hans Osterman som guide.
Augusti: lnstalld bussresa i Bohuslan p~ grund av for fa anmalda.
September: Skarvsom. Jeanette Rangeby visade skarvsom.
Oktober: Gemensamt mote med kommunens tre Hemslojdsforeningar.
Erik Torstensson berattade om sin tovningsteknik. Vi provade pa och
fick nMtova var sitt alster. Lerums Hemslojdsforening stod som
arrangor.
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Vavgruppen har traffats pa torsdagskvallarna. Det ar ett 10 tal vaverskor, som
vaver till foreningens forsaljningar och lotterier.
Vavsalen i Tollered har varit uthyrd till3 vaverskor hela aret.
Tolleredspensionarer har vavt under januari-mars samt nagra medlemmar
kortare perioder under resten av aret.
Kurser och studiecirklar:
Knyppling har pagatt som kamratcirkel.
Studiecirkel i Vastgotasom har hallits.
Studiecirkel i Folkdraktsomnad har hallits.
Kurser i Gaffelvirkning har skett vid ett flertal tillfitllen.
Ett "prova pa" tillfitlle i ljusstopning gjordes under en lordag.
En cirkel i Fagelholkstillverkning har skett under 2lordagar, 2111 o 28/1 .
Pilflatning 30/9: Miriam Goransson holl i en kurs i Pilflatning. Alla deltagama
tillverkade var sin korg.
Tva bygdedrakter har varit uthyrda.
Vi har ansvarat for 1 styck samverkanstraffpa Lindegarden i Floda.
Verksamhetsbidrag har erhallits fran Lerums Kommun med 10 000 kr.

Floda den 22 februari 2018
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Utflykter:
Ett besok gjordes hos Nilssons El och teknikmuseum den 9 februari.
Vi var pa "klutaresa" den 16 maj . Atta medlemmar deltog.
En hostresa gjordes ner i Halland till Astad vingard, Ostroo fftrfarm och till
Ringsegarden. Pa Ringsegarden tinns en konstutstallning med bl.a Brusewits.
Lordagen den 3 december akte vi pa Julmarknadsresa till "Jul pa Kraks
Herrgard' vid Vastergotlands museum i Skara. Cirka 15 medlemmar deltog.
Vi deltog med slojdaktiviteter for skolbarnen vid Barnfestivalen pa Naas.
Hantverksdagarna i Tollered avholls den 18 och 19 november. En vecka senare
an vad vi brukar. Arets utstallningstema var Viiskor och Viistar.
Pa tisdagsformiddagarna har det varit Oppet hus pa Ryttarbacken. Under dessa
traffar arbetar vi med hantverk till foreningens olika aktiviteter. Flera
arbetsmoten har hallits pa kvallarna under hosten infor Hantverksdagarna.
Foreningen har haft flera utstallningar i Floda Bibliotek. En stickad orm
"Savelangen" paborjades under 2013 och den har ringlat vidare under detta ar
"stickat till sig" pa kommunens andra bibliotek. Ormen behover fler stickerskor,
den vaxer inte till sig sa mycket.
Husgruppen: lnnanfonster kvar att tata och satta in.
Den 23/4 var vi delaktiga nar Skallsjo Hembygds- och Fornminnesforening
Oppnade upp Skallsjogarden for att ha aktiviteter for barn och ungdomar.
Hemslojden hade hopprep och naltovning pa schemat den dagen.
I samarbetet med Hembygdsforeningen tirades 6 juni pa Skallsjogarden. Den 4
december tirades "Jul pa Skallsjogarden" Vi deltog med forsaljning av hantverk
bada dagarna.
Pa Rekofestivalen 20/5 pa Naas gjordes det hopprep. Det bakades hela dagen i
Bakstugan.
Den 2 december tirades sedvanlig "Jul pa Ryttarbacken" med risgrynsgrot och
skinksmorgas. Musiker: Villy Bengtsson, spelade till sangen.
Bakstugan pa Naas: Vi hade 16 bakdagar , 2 skolbak och 2 bakkurser a 2 dagar.
Mohippa 9/9. En forfragan kom fran en grupp som skulle ha mohippa om
"bruden" kunde fft vara med en stund pa morgonen o delta i bakarbetet. Svaret
var Ja!
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