Verksamhetsberättelse för
Skallsjö–Nääs Hemslöjdsförening
år 2021

Antalet medlemmar har under året varit 83 enskilda 25 familjer och 44
hedersmedlemmar Totala antalet medlemmar var 177.
Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 150 kr för
familjemedlemskap.
Hemslöjdsföreningen är delägare i fastigheten Flygeln och Gamla Kontoret i
Tollered med 14 andelar av 40 stycken.
Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter: Ulla Arkelsjö ordförande,
Gunilla Stenvall kassör, Björn Janson sekreterare och ordinarie ledamöter Siv
Dirfors, Elisabeth Lunneryd, Ulla Westelius samt Ingbritt Johansson.
Suppleanter har varit: Robert Hammarstrand och Anne-Marie Alfjorden
Revisorer har varit Else-Marie Carlsson och Jan-Olof Lunneryd.
Revisorssuppleant har varit Lena Dirfors Rolén .
Styrelsen har haft 8 möten under året och ett där styrelsen konstituerade sig.
Årsmötet för 2020 hölls inte förrän 12 oktober 2021 .
När årsmötesförhandlingarna var slut hade vi besök av den nya Vd på Nääs
Maria Sídén och Kulturutvecklare Karin Qvicklund. De talade bl. annat om
framtiden för Nääs och om ekonomin.
Ingen medlemsavgift har tagits ut för år 2021.
Av föreningens månadsträffar blev det bara ett försök till naturvandring men
tyvärr regnade den bort.
Jul på Ryttarbacken firades av lite mindre antal medlemmar än tidigare om
åren.
Ett fåtal tisdagsträffar har kunnat genomföras.
En stadsvandring i Alingsås gick att genomföra . Robert Hammarstrand hade
kontakt med en politiker från Alingsås, Simon Waern, som guidade i de trevliga
innegårdarna som finns i Alingsås.
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Ljudanläggningen, som vi erhållit bidrag till, är ansluten. Bidraget var från Greta
Bergs Minnesstiftelse.
En grupp medlemmar stöpte ljus en dag i november samtidigt som en annan
grupp medlemmar gjorde granriskransar. Allt inför julen.
Femton bakdagar blev det samt två bakkurser. Många av de planerade
bakdagarna fick ställas in och nya dagar kom till, mycket beroende på att det
saknades personal till bakstugan. Pandemin satte stopp för många då dom inte
hade hunnit vaccinera sig. Ett ”föreningsbak” gjordes under hösten.
En utställning i Floda bibliotek under november månad genomfördes. Som
vanligt mycket uppskattat av besökarna till biblioteket.
Adventshelgerna 1:a, 2:a och 3:e advent hade vi försäljning och lotterier i
Bakstugan. Mycket uppskattat av besökarna men svårt att få personal.
Vävsalen i Tollered har varit uthyrd till 3 st. väverskor under året.
Verksamhetsbidrag har erhållits av Lerums kommun med 15 000 kronor.
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