
 
 

Verksamhetsplan för Täcklebo Broderiakademi 
verksamhetsåret 110901-120831 

 
Allmänt: Som medlem i Broderiakademin får man möjlighet att bygga/utveckla nätverk tillsammans 
med andra broderande medlemmar. Man får också stöd i att starta lokala nätverk/lokalgrupper på sin 
ort. Hemsidan är bl a ett forum för att föra samtal om ämnet samt att ge och få information. Två 
dubbelnummer av tidningen produceras där medlemmar är välkomna med bidrag. I både tidningen och 
på hemsidan får man en samlad information om utställningar, kurser/utbildningar inom det textila 
området. 
 
Organisation: Vid årsmötet 2010 fick styrelsen i uppdrag att, till årmötet 2011, presentera förslag till 
ny organisation för Broderiakademin. En övergripande idé finns om att indela föreningen i geografiska 
regioner. Varje region har regionombud som samarbetar, med styrelsen och lokalgruppernas 
kontaktpersoner, för gemensamma aktiviteter och utveckling av broderikonsten i sin region. 
Information om idén har i korthet presenterats i tidningen och på hemsidan. På kontakpersonsträffen, i 
okt 2011, presenterades idén mer ingående. Flera lokalgrupper hade diskuterat och många synpunkter, 
positiva och negativa framkom, samt många frågor som behöver besvaras.  
Under verksamhetsåret 2011-12 ska styrelsen arbeta fram ett förslag till ny organisation utifrån ovan 
synpunkter och frågeställningar. Beslut ska tas på årmötet 2012. 
 
Medlemsavgift: Medlemsavgiften följer bokföringsåret och verksamhetsåret, 1 september – 31 
augusti, och inbetalningskort skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. 

Tidningen: Medlemstidningen kommer ut med två dubbelnummer under året, i december och i juni. 
Tidningarna kommer att ha olika teman. Föreningens stadgar utgör redaktionens styrdokument och 
ambitionen är att varje nummer av tidningen ska innehålla nutida broderi, historiskt broderi, 
presentation av en teknik samt en längre text. 

Hemsidan: Hemsidan ska vara levande och ska också stimulera medlemmar att dela med sig av 
erfarenheter, sitt skapande mm. Den ska vara intressant för presumtiva medlemmar och användbar som 
forum för existerande medlemmar. Under verksamhetsåret har Hanna Andersson arbetat med en ny 
plattform (wordpress), där ny navigering och design ska följa med på varje sida. Nya hemsidan 
lanseras till årsmötet 2011.  

Utbildning/kurser/workshops: Broderiakademins medlemmar har via Broderiforum erbjudits att gå 
kurs för Jenny Bullen som genomför 16-17 september 2011.Under verksamhetsår 2011-2012 kommer 
medlemmar att erbjudas att få delta på Broderiforum 7-11 augusti 2012 som har temat ”All världens  
stygn”. Arrangörer som vill erbjuda våra medlemmar kurser har även fortsättningsvis möjlighet att 
lägga ut detta på vår hemsida. 

Utställningar: En grupp har startat, bestående av Britt-Marie Löfgren, Mari-Ann Levin Pölde, Hanna 
Andersson och René Rudebrant, som har börjat planera för en utställning 2013 då Broderiakademin 
fyller 20 år. Gruppen har skickat ut förfrågningar till ett antal kommuner om de är intresserade av att 
ställa ut våra alster. Inriktningen på verken är att de ska vara i större format. Inför utställningen 



kommer föreningen att anordna workshops på ett antal ställen i landet, kring temat att brodera i större 
format och montering. I detta samverkar vi med Broderiforum. Ev kommer workshopen att filmas och 
läggas ut på hemsidan för att fler medlemmar ska kunna ta del av den. Mer information kommer finnas 
på hemsidan samt i medlemstidningen i december. 

Stipendiet: Varje år tilldelas ett stipendium till någon som utbildar sig på Handarbetets vänner skola, 
HDK, Steneby eller Konstfack. Stipendiaterna blir nominerade från skolorna och utses sen av Elsa 
Agelii och Renée Rudebrant.  2012 är stipendiesumman 8000 kr. 

Vi vill ta ett nytt grepp i stipendiumfrågan och även erbjuda stipendiaten en fadder i föreningen. Iden 
bygger på att några frivilligt i föreningen anmäler sitt intresse att bli fadder och att detta erbjuds 
stipendiaten under ett års tid.  Detta som ett sätt att ha kontakt mellan stipendiaten och föreningen på 
ett mer aktivt sätt. 

Världsbroderidagen: Skåne Syd tog, 2011, initiativ till att inrätta en världsbroderidag, den 30 juli. 
Styrelsen kommer 2012 via hemsidan och i tidningen uppmuntra lokalgrupperna och regionerna till 
aktiviteter under denna dag. 

Årsmötet: Årsmötet 2011 är förlagt till Örebro. Lokalgruppen i Örebro har arrangerat stora delar av 
konferensen med bl a föreläsningar och möjligheter att se utställningen STYGN på Örebro konsthall. 

Lokalgrupper: Nätverksträff för lokalgruppernas kontaktpersoner genomförs i samband med årsmötet 
i okt 2011 i Örebro. Tema för träffen är Brodeirakademins organisation. 
 
Resor: I samarbete med Kinaresor arrangeras en resa med guldbroderikurs till Agra i Indien den 20 
november 2011. Planerat är också en resa till Kina med Miaofolkets broderier. På dessa resor ges en 
rabatt för medlemmar i Broderiakademin. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten 
att anordna en resa någonstans i Europa i BRAKs regi. 

 
 
 
Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi 
Pia Sjöstrand, ordförande 


