
13.00–15.00 
Inledning, presentationer,  
engagemang och medlemskap

Kent Johansson, förbundsordförande, inleder 
mötet och förbundsstyrelsen presenterar 
sig under regi av, dagens moderator Annika 
Sundh Meiling.

Ann Follin, Medelhavsmuseet • Likheter  
mellan Hemslöjden och Världskulturen. 

Christine Sundberg Carendi • Det moderna 
medlemskapet.

Jimmy Mannung, Naturskyddsföreningen 
• Medlemskap, medlemsengagemang och 
medlemsutveckling. 

Annika Sundh Meiling och Kent Johansson 
sammanfattar. 

15.00–15.30
Fika och paus

15.30–17.00 
Landsbygden, kulturarvet, 
identiteten och hemslöjden

Po Tidholm • Vems dröm om landet? Den so-
ciala och kulturella klyftan mellan land och 
stad och vad det gör med tolkningsföreträdet 
över landsbygden, kulturarvet och identiteten. 
Vem ska leverera vacker mat, vackra miljöer 
och vacker hemslöjd?

Helena Hansson • Vad är Frugal innova-
tion i Sverige och hur kan det kopplas till 
Hemslöjden och skapa ännu mer relevans i 
det vi gör?

17.00–18.00
Sammanfattning, reflektion och  
uppstart inför lördagens arbete. 

Annika Sundh Meiling leder passet.

18.00–21.00
Mingel och middag

Salongen på Medelhavsmuseet.
Information från tidningen Hemslöjd och 
Hemslöjdens Förlag
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FREDAG 17 NOVEMBER  



PRESENTATION AV MEDVERKANDE

Annika Sundh Meiling, Diplomerad Uttryckande konstterapeut och har en bred och 
mångårig erfarenhet som pedagog, utbildare och processledare av individer, grupper och or
ganisationer i utveckling och förändring. 

Ann Follin överintendent på Statens museer för Världskultur där Medelhavsmuseet ingår.

Christine Sundberg Carendi, ledamot i Hemslöjdens styrelse och verksam som frilans 
inom kulturområdet

Jimmy Mannung, chef för Naturskyddsföreningens mobiliseringsavdelning 

Po Tidholm, journalist och författare och har sedan nittiotalet bland annat tänkt och skrivit 
om den sociala klyftan mellan stad och land. 

Helena Hansson, forskar om Frugal Innovation på HDK i Göteborg, hon undersöker bland 
annat hur nya institutionella och sociala sammanhang kan skapas, där både nya och tradi
tionella tekniker används som medel för förändring.

Harriet Axelson, ordförande i Halmstads hemslöjdsförening

Maria Holmerin Nordh, ordförande Stockholms läns hemslöjdsförening

Anita Kjellström, vice ordförande Skaraborgs läns hemslöjdsförening

En representant från Mora Hemslöjdens Vänner

08.30–12.00
Arbetet med stadgeöversyn

Röster från Do It Together • Vilka erfaren-
heter har vi gjort och vad har vi lärt oss av 
projektet Do It Together.

Hur ska vi ta oss an arbetet med stadge
översyn? Hur ser vi på målparagrafen och 
på medlemskapet i Hemslöjden?

Självklart fikar vi under förmiddagen!

Avslut och sammanfattning och hur går vi 
vidare? 

Annika Sundh Meiling håller ihop passet.

LÖRDAG 18 NOVEMBER  

Förbundsstämman fattade den 19 maj 
beslut om att uppdra till förbundssty
relsen 
• att genomföra en översyn av förbundets 

stadgar
• att uppdra till styrelsen att utse en 

referensgrupp med representanter från 
medlemsföreningarna, 

• att ett remissförfarande till samtliga 
medlemmar ska genomföras i god tid 
före extra förbundsstämman, 

• att en extra förbundsstämma samman
kallas hösten 2018 för ett första beslut 
om reviderade stadgar för förbundet 
samt 

• att förbundsstämman 2019 fattar beslut 
om reviderade stadgar för förbundet. 

Nu är det hög tid att påbörja detta arbete!


