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Aktuellt från NFH, november 2018
Nu är bråda dagar! Det gamla året ska sammanfattas, det nya ska
formuleras i handlingsplaner och budgetäskande för 2020 ska skrivas. Vi
går in i en av årets mest intensiva arbetsfaser.

Budgetäskande 2020
NFHs budgetäskande för 2020 kommer särskilt betona arbetet med Unescos
konvention om det immateriella kulturarvet samt behovet av ett långsiktigt
stöd till arbetet med romskt hantverk. Båda är frågor vi arbetat med i flera år,
men för att komma vidare behövs tillskott av medel.
Kanslichef Friedrike Roedenbeck

Regioner presenterat kulturplaner
Samverkansrådets beredningsgrupp har haft en intensiv höst med åtta nya regionala kulturplaner att läsa
och bereda. Nytt för i år är att regionerna kommit till Kulturrådet för att själva presentera sina planer och
svara på frågor. Inga särskilda äskanden vad gäller slöjd har lämnats in från regionerna till Kulturrådet med
undantag för Skåne som inom ramen för arbetet med stärkandet av bildkonstens infrastruktur även tittar på
hur arbetet kan komma närliggande områden som slöjd och konsthantverk till godo. I arbetet ingår även att
öka medborgarnas möjligheter till eget skapande.

Nationell utvecklare hållbarhetsfrågor
Sedan 1 september är Annkristin Hult nationell utvecklare vid NFHs kansli med inriktning mot
hållbarhetsfrågor och med särskilt fokus på ull. Annkristin kommer närmast från Upplandsmuseet där hon
arbetat som hemslöjdskonsulent.
L

Konferens 1314 mars 2019
Glöm inte att sätta kryss i almanackan för 1314 mars 2019 då konferensen Att synliggöra det osynliga
genomförs på det nyinvigda Sörmlands museum i Nyköping. Konferensen arrangeras av
hemslöjdskonsulenterna i Sörmland tillsammans med NFH och Hantverkslaboratoriet i Mariestad med stöd av
Kulturrådet.

Rekordmånga projektansökningar
NFH har i år fått in 72 projektansökningar  så många har vi aldrig tidigare haft  inför budgetåret 2019. Det
samlade värdet uppgår till 5,6 milj kr. Kretsen sökande har vidgats och ansökningarna håller en hög nivå!
Beslut om vilja ansökningar som beviljas bidrag fattas vid nämndens sammanträde i december och besked
lämnas till de sökande i januari.

Bjud in oss!
Till sist vill vi uppmana er att bjuda in oss för besök i era regioner under våren/försommaren. Vi kommer
gärna för att diskutera nya planer, sambarbeten och ansökningar. Kontaktuppgifter NFHs kansli

RAPPORT Kulturarbetare eller byråkrat 
regionala kulturkonsulenters roller och
förutsättningar
Ny rapport från Myndigheten för Kulturanalys
"Studien visar att nationellt utbyte mellan konsulenter inom
samma kulturområde är viktigt för att bibehålla kvaliteten i
konsulentverksamheterna," säger utredaren Love Ander.

RAPPORT Nationell översyn av kultur och
hälsa
Rapport från Kulturrådet om området kultur och
hälsa
I översynen ges en bild av hur kultursektor och hälso och
sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med
området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Ny SOMrapport 2018:6
SOMundersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOMinstutitet (Samhälle Opinion Medier) vid
Göteborgs universitet. Sedan 2012 medverkar NFH med fyra frågor kring hur ofta svenskarna hemslöjdar och
handarbetar och hur intresserade svenskarna är av hemslöjd och handarbete.
Slöjd och hantverk  Vanor och värderingar 20122017 (PDF)

Slöjdens nya rum
Den 21 november arrangerades
kunskapsseminariet Slöjdens nya rum för inbjudna
regionala kulturchefer, tjänstepersoner och aktörer
inom hemslöjdsområdet. Temat för dagen var
slöjdens roll i samverkansmodellen med Gunilla
Kindstrand som moderator.
Medverkade gjorde bl.a. Sverker Härd, direktör för
Myndigheten för kulturanalys, Benny Marcel,
direktör för Nordisk kulturfond, etnologen Dan Korn
och på bilden Kalle Forss, hemslöjdskonsulent
Skåne, Maria Lantz, rektor Konstfack och Niclas
Flink, utvecklare hemslöjd Jönköping.
De olika föredragningarna filmades och kommer
kunna ses på vår webbsida  vi meddelar när

filmerna publiceras!

Slöjdtorg på Folk och kultur
Folk och kultur närmar sig med stormsteg; 69 februari
2019. NFH kommer inte att medverka med något eget
arrangemang men kommer däremot att delta i några
samtal. Läs mer i programmet.
Hemslöjdskonsulenterna i Sörmland arrangerar även i år
ett Slöjdtorg och hälsar att det finns plats för olika initiativ
inom den ramen. Ni är välkomna att kontakta
hemslöjdskonsulent Anny Liivamäe om ni vill vara med
och bidra med en aktivitet, ett samtal eller något annat!
Bildtext: Slöjdtorget vid Folk och kultur 2018, foto: Maria Gustafsson

Årskonferens i Jokkmokk och Luleå
Vår årliga konferens för regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk kommer
att genomföras den 911 april 2019 i Jokkmokk och Luleå. Temat för konferensen kommer vara hållbarhet och
kulturarv. Information om program och medverkande kommer inom kort!
Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm besöksadress: Västgötagatan 5
www.nfh.se
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