
VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
VERKSAMHETSÅRET 2017

ALLMÄNT: 
Täcklebo Broderiakademi är en obunden ideell förening med målsättning att

 Främja broderiet som konstnärligt uttrycksmedel
 Öka medvetenheten om broderiets tradition
 Främja möjlighet till broderiets vidareutveckling
 Skapa arenor för broderiet att möta publiken
 Vara ett forum för att stärka samhörigheten mellan dem som arbetar med broderi

STYRELSEN: 
Styrelsen består av ordförande sekreterare och kassör och ytterligare 6 ledamöter.

SAMMANTRÄDE: 
Styrelsen planerar att träffas vid minst 4 tillfällen under kommande räkenskapsår. Mötena 
förläggs så att man möjliggör möten med olika lokalgrupper ute i landet.

MEDLEMSAVGIFTEN:
Avgiften gäller för bokförings- och verksamhetsåret, 1 januari till 31 december 2017. 

KONTAKTPERSONSTRÄFF: 
Kontaktpersonsträff hålls i Värnamo i 30 september – 1 oktober 2017. Information om mötet
kommer att ges i tidningen och på hemsidan. Inbjudan med anmälan skickas ut via mail i 
början av augusti. 

ELEVSTIPENDIUM: 
Föreningen utlyser ett stipendium på 10 000 kronor till någon avgångselev från en av 
skolorna, Handarbetets Vänner, HDK, Steneby eller Konstfack. 
Årets jury består av hedersordföranden Elsa Agélii och styrelseledamoten Ann Samuelsson.

MEDLEMSSTIPENDIUM: 
Styrelsen lägger fram ett förslag tillårsmötet om att avsätta 10 000kr till stipendium för två 
eller flera medlemmar.

TIDNINGEN: 
Tidningen som är en medlemstidningen kommer ut med två dubbelnummer, i juni och i 
december. Tidningen har olika teman. Vi vill att lokalföreningarna presenterar sig och sin 
verksamhet för varandra i tidningen. Vi vill också att medlemmar presenteras i tidningen. 



HEMSIDAN: 
På hemsidan ska medlemmarna hitta viktig och efterfrågad information. Där finns också 
möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter men också att hämta inspiration.  
Det skall också vara en plats där lokalgrupperna kan rapportera in och dela med sig vad som 
händer i de olika grupperna. Vi uppmuntrar alla medlemmar att bidra till en rolig hemsida. 

VÄRLDSBRODERIDAGEN: 
Styrelsen uppmuntrar lokalgrupperna till aktiviteter den 30 juli med anledning av 
Världsbroderidagen.

ÅRSMÖTET: 
Årsmötet 2018 hålls i Västerås. Kallelse till årsmötet och inbjudan till konferensen kommer i 
utskicket av decembernumret av tidningen. Årsmöteshandlingar presenteras endast på 
hemsidan. Sista dag för motioner till årsmötet är 10 januari 2018.  

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi

Barbro Lindberg, ordförande


