
Motion till Stockholms läns hemslöjdsförenings föreningsstämma den 21 mars 2017 

Jag hoppas på och anhåller om att våra fantastiska ledare på onsdagsslöjdcafét, Majrith Ahlström och 
Kristina Blidborg, dels ska få fortsätta att hjälpa oss att förkovra oss, dels ska få den ersättning som de 
båda är värda med tanke på den tid de lägger ner och det rika kunnande och det stora engagemang de 
förmedlar. 

Av erfarenhet vet jag att man kan söka pengar för kurs- och cirkelverksamhet, exempelvis hos 
Studieförbundet Vuxenskolan, om det skulle vara nödvändigt. 

Gertrud Berglund 
Medlem sedan ett år tillbaka 
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Styrelsens svar på motioner från dels Gertrud Berglund, dels Jonna Nyman, Maivor Ström,  

Lisbeth Persson och Anne Rothman Gundberg 

 

Vi är väldigt glada att det goda arbete som Majrith Ahlström och Kristina Blidborg gör i 

föreningen uppmärksammas i de två inkomna motionerna. På några få år har de byggt upp 

en uppskattad eftermiddagscaféverksamhet med trevlig samvaro, där de frikostigt delar 

med sig av sitt rika slöjdkunnande. 

 

Tyvärr är det inte så enkelt att vi kan belöna engagemang med arvoderat arbete. Föreningen 

blev av med sitt verksamhetsstöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning 2013 och 

har sedan dess slitit för att hålla näsan över vattenytan ekonomiskt. Föreningsstämman har 

ju behandlat årsredovisningen för 2016 och sett hur vi överlever endast på grund av att vi 

har ett sparat kapital från förr att täcka vårt underskott med. 

 

Allt föreningsarbete utförs ideellt och oavlönat. *) 

 

Principen för föreningens olika verksamheter är att de ska vara självbärande. När vi till 

exempel arrangerar kurser ska kursavgiften täcka kursledarens arvode plus moms 

alternativt arbetsgivaravgifter. 

 

Skulle vi tillämpa samma princip på onsdagscaféerna med arvoderade värdar skulle 

prislappen per person och gång hamna på cirka 200 kronor. 

 

Slöjdklubben Korpen har en låg deltagaravgift men arvoderade handledare. Det fungerar om 

vi får externt projektstöd. Genom åren har Korpen stötts av SHR, landstinget och nu senast 

av Stockholms stad. Den här terminen har vi inte fått något externt stöd. Då blir det heller 

ingen Slöjdklubb. I stället planerar vi för två självbärande lördagar med aktiviteter för vuxna 

och barn tillsammans. 

 

Vårt samarbete med bildningsförbundet NBV ger oss ett litet tillskott till våra 

hyreskostnader men inga medel för att arvodera kursledare. 

 

Motionerna har påmint oss om att det är viktigt att visa våra ideellt arbetande värdar 

uppskattning, även om vi inte har råd att arvodera all verksamhet. I verksamhetsplanen för 

2017, som föreningsstämman har antagit, har vi lagt in terminsavslutningar för alla som är 

engagerade i våra olika verksamheter. Tanken är att vi ska kunna bjuda  alla som är ideellt 

engagerade i föreningen på en extra programpunkt som tack. 
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Enligt verksamhetsplanen kommer vi under året att gå in med en ny ansökan om 

verksamhetsstöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning för 2018. Ansökan ska 

lämnas in i september.  

 

Hur mycket pengar vi kommer att söka vet vi inte än, men vi ser ett beviljat stöd som en 

förutsättning för föreningens fortlevnad. 

 

Utifrån ovanstående föreslår styrelsen stämman att avslå inlämnade motioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Just nu har vi två undantag: Pilotprojektet “Slöjdombud och medlemsengagemang” inom 

SHR:s Do It Together-projekt och förstudien “Slöjd i Järvaområdet”, som stöds av Nämnden 

för Hemslöjdsfrågor. Bägge projekten handlar om att utveckla ny verksamhet och ger inget 

stöd till kärnverksamheten. 
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