VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
VERKSAMHETSÅRET 2021

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
ÅRSMÖTE: Ett fysiskt årsmöte skulle ha hållits i Visby 16-18 april 2021. Detta möte ställdes in
på tidigt stadium och nu ser vi att våra farhågor om fortsatt smitta besannats.
Därför hålls i år ett Årsmöte med poströstning. Alla medlemmar fick med
decembertidningen 2020 kallelsen till omröstning med blankett att fylla i. Nya medlemmar
har också kallats till omröstningen. Alla årsmöteshandlingar som medlemmarna ska ta
ställning till och rösta om, kommer att finnas på Täcklebo Broderiakademis hemsida från
och med den 14 mars. De skickas inte ut per post.
STYRELSEN:
Styrelsen består av ordförande, och sex ledamöter.
SAMMANTRÄDEN:
Styrelsen har hittat formerna för digitala möten under det gångna året. Mötena blir kortare
framför skärmen. Vi kommer därför att träffas fler gånger digitalt än vad vi brukar i det
fysiska livet. Ett 10-tal möten planeras under 2021 via Zoom.
Det vi missar med detta är mötena med lokalgrupperna. Men kontakten mellan
lokalgrupperna och styrelsen har intensifierats under pandemitiden och vi hoppas ju på en
kontaktpersonsträff i oktober.
MEDLEMSAVGIFTEN:
Avgiften, 300 kr för vuxna och 100 kr för dem under 25 år, gäller för kalenderåret 2021.
Medlemmar bosatta utomlands betalar 400 kr vilket inkluderar ett dyrare porto.
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
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KONTAKTPERSONSTRÄFF:
Nästa Kontaktpersonsträff äger rum 8-10 oktober år 2021 på Åsa Folkhögskola.
Inbjudan kommer under maj.
TIDNINGEN:
Tidningen kommer ut med två dubbelnummer under året. Det första i juni med temat
Blommor och det andra i december med temat Metall.
Skriv och berätta! Har du något tips? 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 , Ann Samuelsson och Emma Ewadotter
och Pian Bates.
MEDLEMSSTIPENDIUM:
Föreningen har avsatt 10 000 kr/ år, att fördelas mellan två eller flera sökande
Alla enskilda medlemmar som betalt medlemsavgiften i minst tre år kan komma ifråga för
stipendiet. Stipendiet är inte skattepliktigt
Styrelsen utser stipendiaterna. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
www.broderiakademin.nu
SOMMARKURSER 2021
FRITT BRODERI SOM MEDITATIV FORM med Victoria Andersson i Sundsvall 17-20 juni
BRODERA SHASHIKO-BORO med Lena Andersson på Löftadalens Folkhögskola 30 juni-3 juli
KONSTEN ATT SKAPA TEXTILA BILDER med Lena Dahlberg på Edelviks Folkhögsk 8-11 juli
KUNSKAPSBANK FÖR DITT BRODERI med Monkee Horne på Löftadalens Folkhögsk 19-22 aug
UTVECKLA DITT BRODERI med Anna Granberg på Åsa Folkhögskola 26-29 aug
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. Vårt förslag till tema är att brodera blommor med inspiration från
tidningens juninummer.
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ÅRSMÖTET 2022:
Lokalgruppen på Gotland inbjuder oss till årsmöte 2022 preliminärt 8–10 april i Visby efter
samma upplägg som presenterades inför 2021.
Temat för Guldnålsbroderiet ”Vad skulle du ta med dig till en öde ö?” Kläde 15x20 cm, ska
vara omonterat.
Kallelse till årsmötet och inbjudan till konferensen kommer i utskicket av decembernumret
2021 av tidningen.
Årsmöteshandlingar presenteras endast på hemsidan. 15 mars 2022.
Sista dag för motioner till årsmötet är 15 januari 2022.
Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi
Stockholm 2021-01-31

Barbro Lindberg
Ordförande
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