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VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI 

verksamhetsåret 2015-09-01 till 2016-08-31 
 
ALLMÄNT: Medlemmarna i Broderiakademin har möjlighet att bygga/utveckla nätverk 
med andra broderande medlemmar samt få stöd att starta lokalgrupper i det område där 
man bor och verkar. På hemsidan får man samlad information om utställningar, 
kurser/utbildningar inom det textila området.  
 
SAMMANTRÄDE: Planeras till mellan 4-6 stycken under kommande räkenskapsår. 
 
HEMSIDAN: Ska vara en levande hemsida som stimulerar medlemmarna till att dela med 
sig av erfarenheter och sitt eget skapande, samt vara ett forum för samtal och 
information. Det skall också vara en plats där lokalgrupperna kan rapportera in och dela 
med sig vad som händer i de olika grupperna. 
 
MEDLEMSAVGIFTEN: Avgiften gäller för bokförings- och verksamhetsåret, 1 september-
31 augusti. Information om inbetalning skickas ut tillsammans med årsmötes-
handlingarna. 
 
STYRELSEFÖRSLAG: Styrelsen har för avsikt att till årsmötet lägga fram förslag om 
förändring av verksamhetsåret, samt förändring i styrelsesammansättningen. 
 
STIPENDIATEN: Ett stipendium på 10 000 kronor går till någon avgångselev från en av 
skolorna, Handarbetets Vänner, HDK, Steneby eller Konstfack. Den tilltänkta stipendiaten 
nomineras av skolorna och en jury som utses av styrelsen beslutar vem som får 
stipendiet.  
Årets jury består av hedersordföranden Elsa Agélii och styrelseledamoten Ann 
Samuelsson. 
10 kr av medlemsavgiften går till stipendiet. 
Stipendiaten inbjuds att hålla föredrag om sitt arbete vid årsmötet. 
 
TIDNINGEN: Medlemstidningen kommer ut med två dubbelnummer, i december och i 
juni. Tidningen har olika teman. Föreningens stadgar utgör redaktionens styrdokument 
och ambitionen är att varje nummer ska innehålla nutida broderier, historiskt broderi, 
presentation av en teknik samt minst en längre text.  
 
UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS: Personer som vill erbjuda våra medlemmar kurser 
och workshops kan anmäla detta till hemsidan. Dessa kan sedan medlemmar och 
lokalgrupper använda sig av. 
 
VÄRLDSBRODERIDAGEN: Styrelsen vill även 2016 uppmuntra lokalgrupperna till 
aktiviteter runt om i landet den 30 juli. 
 
ÅRSMÖTET: Årsmötet 2015 hålls i Södertälje.  
Lokalgruppen där har ordnat med föreläsningar och workshops. 
Guldnålsbroderiets tema är Broar. 
 
 
 
Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi 
Kerstin Anderberg, ordförande 
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