
Verksamhetsberattelse fOr Skallsjo-Naas HemsiOjdsfOrening 2018 

Antalet medlemmar har under aret varit 98 enskilda, 54 familjemedlemmar 
och 33 hedersmedlemmar. Totala antalet medlemmar var 185. 
Medlemsavgiften har varit 100- p/p samt 150- 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, Siv Dirfors, 
Elisabeth Lunneryd, Birgitta Olsson och Siv Wallin. 

Suppleanter har varit: Marie Eriksson (Henriksson) och Kerstin Larsen. 

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

Revisorer har varit Else-Marie Carlsson och Gunnar Alfj orden. 
Revisorsuppleant har varit Ulla Sandvall. 

F oreningen har haft 8 manadsmoten under aret vilka var: 

Januari: Ulrika Elmberg larde oss keramik. Vi fick tillverka sma alster. 

Februari: Arsmote. Vd for Naas Goran Berglind berattade om Naas och sitt 
sitt arbete dar. 

Mars: Paskfest for foreningens medlemmar. 
Har du glomt hur det gick till? Genomgang av tidigare kurs i virkad 
nalbindning, karleksknutar, gaffelvirkning och kavelfrans. 

April: Robert Hammarstrand invigde oss i hur man gor karvsnitt. 

Maj: Utflykt till Fageldammarna i Tollered med Hasse Osteraman. 
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Vavgruppen har traffats pa torsdagskvallama. Det ar 8 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. 

Kurser och studiecirklar: 
Knyppling har pagatt som kamratcirkel. 
Studiecirkel i Vastgotasom har hallits. 
Studiecirkel i Folkdraktsomnad har vatit vilat. 
Kurser i Gaffelvirkning har skett vid ett flertal tillfallen. 

En bygdedrakt har varit uthyrd. 

Verksamhetsbidrag har erhallits fran Lerums Kommun med 10 000 kr. 

Floda den 21 februari 2019 
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