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Fyra gånger så många projekt
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under 2021 lämnat ekonomiskt bidrag till 78 projekt, vilket
är mer än fyra gånger så många som normalt. Det har inneburit en möjlighet att bejaka en
större bredd på projekten vilket i sin tur ger möjlighet till en uppdaterad bild av slöjd och
hantverkssfären – antingen det handlar om kulturarv eller samtida slöjd.
Vi vill att många människor skall få möjlighet att ta del av det som gjorts och tänker därför
presentera projekten i början av 2022 med bild och en kortare text i en digital
sammanställning. Text och bild är det som projektägarna skrivit och fotat själva till det
adderar vi några initierade personer som reflekterar över samtida slöjd.
Eventuellt genomför Nämnden för hemslöjdsfrågor även ett kunskapsseminarium i början av
nästa år för att uppmärksamma regioner, institutioner, utövare med flera vilka uttryck
samtida slöjd och hantverk tar sig.

Konferensen Kreativ omstart
Den digitala konferensen Kreativ omstart 2728 oktober syftade till att synliggöra kultur
och kulturarv som drivkraft i regional utveckling. Konferensen genomfördes i samverkan
mellan Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Filminstitutet, Kulturrådet, Nämnden för
hemslöjdsfrågor och Tillväxtverket och samlade ca 470 personer från regioner,
länsstyrelser, myndigheter, ideella organisationer och företagare.
Med utgångspunkt i frågor kring cirkulär ekonomi, social hållbarhet, digitalisering och
innovation gavs möjlighet att ta del av intressanta exempel. NFH bidrog med en
föredragning av Lotta Löwhagen Lundberg kring ullindustri samt nämndledamoten Pratik
Vithlani som deltog i ett samtal kring kapitalförsörjning kontra bidragsgivning.
Det kommer vara möjligt att ta del av konferensen i efterhand via Riksantikvarieämbetets
websida.

Nya kulturplaner
Tre regioner har skrivit nya kulturplaner inför 2022; Blekinge, Kronoberg och Värmland.
Samverkansrådets parter får ta del av presentationer från regionerna och arbetar parallellt
med att gå igenom de nya planerna samt tidigare redovisningar. 2022 kommer nio regioner
att ta fram nya planer.

Fortsatt distansarbete
Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli arbetar fortsatt på distans men har som ambition att
vara en dag per vecka på kontoret.

Kalendarium
9 november Noden Traditionell hantverkskunskap  digitalt seminarium (se nedan)
15 december Nämndmöte
Friedrike Roedenbeck
Kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar
Varför träffar företagsstöd ofta fel när det kommer till
kulturskapare? Hur kan en förklara sin verksamhet när
marknadslogiken inte stämmer överens med det som en
producerar i sitt konstnärliga företag? Och vem kan vara

kulturskapare i Sverige idag? Det är några av frågorna
som diskuteras i den nya rapporten Skapande kärnan i
kulturella och kreativa näringar  strukturella hinder
för yrkesutövande som ges ut av Capellagården,
Transit Inkubator och Artifex.

Noden Traditionell hantverkskunskap 
webinarium 9 november 2021
Aktuellt från Sveriges arbete med Unescos konvention
om det immateriella kulturarvet. Projekt Korgen lyfter, en
prototyp för hur man kan arbeta med slöjd och
hantverksupprop som ett sätt att synliggöra och
dokumentera kunskap, kunskapsbärare och föremål.
Seminariet är öppet för hemslöjdskonsulenter, de fyra
Unesconoderna och alla andra som är intresserade av
ämnet. Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan via denna länk senast 7 november.

Baltic Wool Business
Under årets internationella ullkonferens Baltic Wool
Conference 78 oktober 2021 presenterades den digitala
tjänsten Baltic Wool Business.
Här kan företag inom ullindustrin presentera sin
verksamhet för att hitta och söka nya samarbetspartners
i Östersjöområdet. Registreringen är kostnadsfri under
2021.

Projektansökningar inför 2022
Under höstens utlysning skickades sammanlagt 78
ansökningar till projektbidrag inför 2022 in till Nämnden
för hemslöjdsfrågor. Läsning och bedömning av
ansökningarna pågår för fullt. Beslut fattas av nämnden
vid ett sammanträde i december och besked till samtliga
sökande skickas ut i januari 2022.
Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidrag
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