VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
VERKSAMHETSÅRET 2020

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 samt ytterligare sex ledamöter.
SAMMANTRÄDE:
Styrelsen planerar att träffas vid minst 4 (maj, okt, nov och jan) tillfällen under kommande
räkenskapsåret. Ett av möten kommer att ske via Skype. Mötena förläggs så att det finns
möjlighet att möta lokalgruppen på plats.
MEDLEMSAVGIFTEN:
Avgiften, 300:- för vuxna och 100:- för dem under 25 år, gäller för kalenderåret 2020.
För medlemsavgiften får man
 tidningens två dubbelnummer
 möjlighet till deltagande i en av de många lokalgrupperna
 möjlighet att delta i någon av de kurser föreningen anordnar
 möjlighet att söka ett medlemsstipendium
KONTAKTPERSONSTRÄFF:
Nästa Kontaktpersonsträff äger rum år 2020 den 11 och 12 oktober på Åsa Folkhögskola.
Inbjudan kommer under maj.
TIDNINGEN:
Tidningen, som är en medlemstidningen, kommer ut med två dubbelnummer under året.
Det första i juni med temat Blått och det andra i december med temat Barndom.
Skriv och berätta! Detta är en medlemstidning.
SOCIALA MEDIER:
Styrelsen fortsätter att utveckla föreningens aktiviteter på sociala medier:
 Hemsida kan ses av alla
 Facebook bara för medlemmar
 Instagram kan ses av alla.
 En Pod vore spännande. Vi undersöker möjligheterna.
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 Lena Andersson, Ann Samuelsson
och Emma Ewadotter.
MEDLEMSSTIPENDIUM:
Föreningen har avsatt 10 000 kr/ år, att fördelas mellan två eller flera sökande
Alla enskilda medlemmar som betalt medlemsavgiften i tre år kan komma ifråga för
stipendiet. Stipendiet är inte skattepliktigt
Styrelsen utser stipendiaterna. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
www.broderiakademin.nu
Medlemsstipendiet för 2020 tillfaller
Maud Jonsson med 2 500 kr,
Karin Engström med 5 000 kr
Ingela Bertilson 2 500 kr
SOMMARKURSER 2020
11-14/6 Åsa Folkhögskola
Forma kropp med stygn Kristina Skantze
15-18/6 Sundsvall
Fritt broderi som meditativ form Victoria Andersson
2-5/7 Löftadalens Folkhögskola
Trollsländor och Krympbaggar Carin Nordlund
30/7-2/8 Åsa Folkhögskola
Vidareutveckla ditt broderande Anna Granberg
13-16/8 Vänersborg
Experimentera med ditt broderi Mikael Svensson
Kostnad och anmälningsdatum mm finns i senaste tidningen samt på
www.broderiakademin.nu
VÄRLDSBRODERIDAGEN:
Styrelsen uppmuntrar lokalgrupperna till aktiviteter den 30 juli med anledning av
Världsbroderidagen. Föreslaget tema är ATC.
Läs om ATC Artist Trading Card 6,4 * 8,9 cm stora kortr.
ÅRSMÖTET 2021:
Årsmötet 2021 hålls på Gotland preliminärt 16-18 april.
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 15 januari 2021.
Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi
Stockholm 2019-01-31
Barbro Lindberg
Ordförande

