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Hur ser du, utifrån ditt 
perspektiv, på Hemslöjden 

som organisation?

Hur kan Hemslöjden vara 
med och påverka 

samhällsdebatten?



ANN FOLLIN
ÖVERINTENDENT 

VÄRLDSKULTURMUSEERNA

Likheter mellan Hemslöjden 
och Världskulturen



CHRISTIN SUNDBERG 
CARENDI

STYRELSELEDAMOT I SHR 

VD FÖR SVENSKA SCIENCE CENTERS 

KONSULT INOM KULTURELLA- OCH KREATIVA 

NÄRINGAR

Det moderna medlemskapet



JIMMY MANNUNG
CHEF NATURSKYDDSFÖRENINGENS 

MOBILISERINGSAVDELNING

Medlemskap, 
medlemsengagemang och 
medlemsutveckling





Medlemskap i 
Naturskyddsföreningen

• 2017-03-11
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Men först – vem är 
medlemmen? 
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Hur förändrar vi 
medlemskapets 

betydelse?
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Vad inspirerar och vad 
frustrerar av det du tagit 
del av?



ÅSE BERGLUND
VERKSAMHETSCHEF OCH LEDARE

SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND 

Fr o m 2018–01–08



FIKAPAUS

30 MIN



PO TIDHOLM
JOURNALIST OCH FÖRFATTARE



HELENA HANSSON
FORSKARE HDK OCH 

INDUSTRIFORMGIVARE



FRUGAL INNOVATION:
ATT GÖRA MER FÖR FLER MED 

MINDRE - TILLSAMMANS!
Vad är Frugal innovation i Sverige och hur kan det kopplas till Hemslöjden  

och skapa annu mer relevans i det vi redan gör?

Helena Hansson, Doktorand i design, Högskolan för design och Konsthantverk , Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures



FRUGAL INNOVATION KRÄVER 
ETT  

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 
SOM TAR ETT  STÖRRE OCH 

LÄNGRE PERSPEKTIV



https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

DE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅLEN (SDG)



STADSMISSIONEN
REMAKE

Ett bra exempel på frugal innovation i Sverige



Daniel Charny  
http://fixperts.org/about/ 
Socialt projekt, en öppen  
kunskapsplattform



Chalmers Architecture/Social Inclusion  
Hammarkullen/Bergsjön Göteborg  
Community kitchen, gardens, crafts lab



RE-TUNA 
ÅTERBRUKSGALLERIA/  
EDINBURGH RE-MAKERY

Butiker  
Återvinning  

Socialt arbete 
Utbildning  

Workshops



SLÖJD SOM FRUGAL 
INNOVATIONS  PROCESS

1. Ta större grepp: skapa nya strukturer och sikta mot hållbarhetsmålen

2. Ta längre grepp: skapa delaktighet och bygg förmågor

3. Bygg vidare på det som redan finns: brygga mellan olika kulturer

4. Skapa ’gränsobjekt’ som konceptuella ramverk för samverkan



1. En rörelse som redan samlar många där det frugala är kärnan

2. Bygger förmågor och självaktning - att kunna göra själv

3. Bryggar över kulturella gränser - länkar mellan dåtid-samtid-framtid

4. Att göra tillsammans är en viktig social resurs – skapar mening, tillit  
och nya språk

SLÖJD SOM MEDEL FÖR
FÖRÄNDRING

(Sennett, 2008: 20-21;von Busch, & Åhlström 2009: 16; Balsamo, 2011: 24; Jahnke, 2014).

Ta i Hand/Sltudieförbundet Vuxenskolan



FÖRÄNDRING TAR TID MEN 
STARTAR  I TANKE OCH
HANDLING.

Slöjd gör förändring påtaglig, och genom upprepade  aktiviteter formas 
strukturer över tid.
Samarbete är komplext och tillit är centralt

Get together - Börja agera här och nu!

Tack för mig!



• Hur har du haft det?
• Vad har du hört idag och vad har 

du sagt som har betydelse för dig?
• Vad har du varit med om som har 

med stadgeöversynen för 
riksförbundet att göra?

• Vad är det som är osynligt i 
Hemslöjdens verksamhet och som 
skulle kunna bli synligare?



TACK FÖR IDAG!

Detta hoppas jag på inför i morgon…



GOD MORGON



Mina förhoppningar för idag …



DO IT TOGETHER
• Maria Holmerin Nord ordförande i 

Stockholms läns hemslöjdsförening
• Anita Kjellström, vice ordförande 

Skaraborgs hemslöjdsförening
• Harriet Axelsson, ordförande i Halmstads  

hemslöjdsförening
• Karin Lübeck, ledamot, Mora Hemslöjdens 

Vänner



FRÅGOR

Medlemskap och medlemsengagemang

• Engagemanget
• Medlemskapet
• Delaktighet
• Ansvar och mandat
• Vad är drivkraften



ARBETSMETODEN

Att bilda arbetsgrupper som 
förbereder förslag runt:
• Målparagrafen
• Medlemskapet

Samt en grupp för själva skrivandet



MÅLPARAGRAF 

MEDLEMSKAP



MÅLPARAGRAFEN

Vad innebär det att främja hemslöjdens 
utveckling?

Hemslöjdstradition - vad är det?

Var kommer kulturarvet/arvandet in?

Vad menar vi med nyskapande?



ANTAGANDE AV MEDLEM

Vem kan vara medlem i riksförbundet?

Vem kan vara medlem i länsföreningen?

Vem kan vara medlem i lokalföreningen?



SAMMANFATTNING

Vad var riktigt bra av det du hörde?

Vad vill du diskutera mera?



Förbundsstämman 2017 fattade beslut 
om att genomföra en översyn av 
Riksförbundets stadgar.



REFERENSGRUPPER

Minst tre grupper:
• Målparagrafen
• Medlemskapet/engagemangskapet
• Stadgeskrivningen



HUR

• Grupperna består av minst 5 personer
• En ordförande från föreningsverksamheten
• En person från förbundsstyrelsen
• En sekreterare från förbundskansliet
• Fler personer från föreningsverksamheten



UPPDRAGET

Gruppen/grupperna om målparagrafen och 
medlemskapet:
• Förbereda frågorna och ge förslag till 

gruppen som ska skriva nytt stadgeförslag
• Cirka tre möten per telefon, skype eller på 

annat sätt



UPPDRAGET FORTS

Gruppen för stadgeskrivning:
• Formulera förslag till nya stagar
• Telefonmöte
• Möten per telefon, skype eller på annat sätt



TIDSPLAN FÖR GRUPPERNA

Målparagraf och medlemskap
• Startar i januari 2018
• Klara i mars 2018
Stadgeskrivargruppen
• Startar slutet av mars/början april 2018
• Klara för att skicka ut på remiss till samtliga 

medlemsföreningar mitten av juni



REMISSFÖRFARANDE

TIDPLAN
• Mitten av juni till mitten av augusti, hos 

medlemsföreningarna
• Slutet av augusti bearbetning av remissvar
• September ny omgång hos föreningarna
• Oktober nytt stadgeförslag och kallelse till extra 

förbundsstämma till medlemsföreningarna
• Mitten av november 2018 extra förbundsstämma
• Våren 2019 bearbetning av eventuella ändringar i det nya 

stadgeförslaget
• Maj 2019 ordinarieförbundsstämma och antagande av nytt 

stadgeförslag



BILDANDE AV 
ARBETSGRUPPER



AVSLUT



TACK!
😃


