VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
VERKSAMHETSÅRET 2022

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:
Årsmöte hålls i Visby 8-10 april 2022.
Kallelse till årsmötet och inbjudan till konferensen fanns bifogat nummer 3-4 2021 i vår
medlemstidning. Årsmöteshandlingar presenteras endast på hemsidan. Sista dag för
motioner till årsmötet var 14 januari 2022. Årsmöteshandlingarna presenteras på vår
hemsida den 14 februari.
STYRELSEN:
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare 4 ledamöter.
SAMMANTRÄDE:
Styrelsemötena planeras utifrån de förhållningsregler som Regeringen och
Folkhälsomyndigheten bestämmer. De två senaste åren har våra möten skett via Zoom. De
har hållits 1 gång per månad. Beroende på situationen fortsätter vi så. Vi hoppas dock att få
träffas fysiskt så snart som möjligt.
Styrelsemötet för årsmötet sker via Zoom torsdagen 7 april pga reseplaneringen till Visby.
Konstituerande möte sker efter årsmötet den 9 april.
MEDLEMSAVGIFTEN:
Avgiften gäller för bokförings- och verksamhetsåret, 1 januari till 31 december 2022.
KONTAKTPERSONSTRÄFF:
Vid det inställda mötet oktober 2021 skulle Kerstin Neumuller berättat om bl a
indigofärgning. Som kompensation för det presenteras en film med Kerstin på vår webbsida i
början på 2022. Kontaktpersonerna kommer att få länk och lösenord, liksom indigofrön.
Styrelsens plan är att ett kontaktpersonsmöte ska äga rum under hösten 2022.
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 styrelseledamoten Emma Ewadotter, medlemmarna Pian Bates och Lena
Almén och hedersordföranden Elsa Agélii.

MEDLEMSSTIPENDIUM:
Föreningen har avsatt 10 000kr per år att fördelas mellan två eller flera sökande. Alla
enskilda medlemmar som betalat sin medlemsavgift i minst tre år kan komma ifråga för
stipendiet. Stipendiet är inte skattepliktigt.
Stipendiet söks senast 10 januari 2023.
Styrelsen utser stipendiaterna. Beslutet kan inte överklagas. Se ansökningshandlingar på
www.broderiakademin.nu

SOMMARKURSER 2022:
Berättande collage Kursledare är Ida-Lovisa Rudolfsson
Ecoprint/växttryck med broderi Kursledare är Siv Johansson
Brodera stygn som sticker ut Kursledare är Hannah Streefkerk
Vidareutveckla ditt broderande Kursledare är Anna Granberg
Läs mera om kurserna på vår hemsida eller i medlemstidningen 3-4 2021

TIDNINGEN:
Tidningen är en medlemstidning och 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.

SOCIALA MEDIER:
Instagram och hemsidan/webbsidan är tillgängliga för alla intresserade.
Vår facebookgrupp är bara till för våra medlemmar.

VÄRLDSBRODERIDAGEN:
Styrelsen uppmuntrar lokalgrupperna till aktiviteter den 30 juli med anledning av
Världsbroderidagen. Även i år sker ett samarbete med Livrustkammaren i Stockholm. Ett
evenemang den 30 juli är planerat. Då kommer en utställning med förra årets broderier att
presenteras på museet.

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi

Barbro Lindberg, ordförande

