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Nämnden för hemslöjdsfrågor träffar riksdagens kulturutskott
Den 12 november träffar Nämnden för hemslöjdsfrågors presidium riksdagens kulturutskott
för att berätta om myndighetens verksamhet och vilka konsekvenser covid 19 pandemin fått
för slöjd och hantverksområdet.
Nämnden kommer att berätta om samarbetet med hemslöjdskonsulenter och utvecklare,
deras huvudmän och regioner. Civilsamhället i form av Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodjioch Romska Kulturcentret i Malmö kommer att
beskrivas som delar av slöjdens infrastruktur.
Viktigast just nu är att beskriva de professionella utövarnas situation, kombinatörerna inom
kulturarvssektorn, som väldigt ofta äger en enskild firma och därmed inte har passat in i
någon av de krisstöd som tagits fram så här långt. En oro finns gällande att det kommande
omsättningsbaserade krisstödet inte heller kommer att fånga upp slöjd och
hantverksområdets mikroföretagare.
Till sist kommer vi att prata om hur myndigheten på bästa sätt skall kunna fullgöra sitt
uppdrag att stärka förnyelse och utveckling av ett område under stark utveckling. Vi ser
mycket fram emot samtalet med utskottets medlemmar.
Friedrike Roedenbeck
Kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nytt datum för NFH kunskapsseminarium
Det tidigare inbokade kunskapsseminariet för regionala
kulturchef och tjänstepersoner inom hemslöjd flyttas fram
ett par veckor. Nytt datum är 3 december! Inbjudan till
Ett digitalt samtal om slöjdestetik och slöjdens olika
publiceringsformer under ledning av Gunilla Kindstrand
skickas ut nästa vecka.
Bild podcasten Handgjort, avsnitt 12 Spångossens
universum

Remissvar stöd till företagare
Nämnden för hemslöjdsfrågor har svarat på remiss
avseende förslag till omsättningsbaserat stöd riktat till
företagare med enskild firma, en grupp som inte
omfattats av tidigare stödåtgärder. Nämnden anser att
den föreslagna minimiomsättningen bör sänkas för att
inte lämna enskilda företagare inom bland annat
kulturarvsfältet utanför föreslagna stödinsatser. Läs hela
remissvaret Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Kortare digitala seminarier
Vår årskonferens som samlar hemslöjdskonsulenter och
regionala utvecklare genomfördes under två hela dagar i
september på en digital mötesplattform.
Av konferensens utvärderingar framgår tydligt att hellre

än två dagar med många programpunkter är det
önskvärt med flera kortare seminarier utspridda under
året. Vi tar med oss detta i planeringsarbetet inför nästa
år!

Projektansökningar inför 2021
I år skickades sammanlagt 81 ansökningar om
projektbidrag 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 2021.
Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidrag
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