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Välkommen till årets andra nyhetsbrev!
Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet pågår på ett plan
som vanligt, projektutlysning inför 2021 förbereds liksom
höstens inbokade seminarier, konferenser och möten.
Parallellt förbereds alternativa lösningar på genomförandet av
verksamheten. Mest av allt funderas över post corona
samhället. Vilken verklighet är det vi skall planera för, vad ser vi
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framför oss och vilka nya upptäckter har vi gjort? Vad kommer
att efterfrågas och vilka behov finns? Vilken ekonomisk verklighet kan slöjd och
hantverksområdet vänta sig nationellt, regionalt och lokalt? Vilka nya möjligheter öppnas? Vi
kan konstatera att slöjd, handarbete och hantverk utövas på bred front, i alla möjliga
sammanhang digitalt och live. En rad innovativa projekt som skapar gemenskap, ger
kunskap och utvecklar den digitala närvaron har startat liksom mängder av enskilda roliga
initiativ.

Stöd till slöjdare och hantverkare
Mot bakgrund av svaren i de två snabbenkäter Nämnden för hemslöjdsfrågor i mitten av
mars skickade ut till hemslöjdskonsulenter och professionella utövare skrevs ett brev till
ministrarna för kultur och arbetsmarknad i syfte att påvisa slöjdares och hantverkares
behov av ekonomiskt stöd under coronapandemin.
Mot samma bakgrund gör Nämnden för hemslöjdsfrågor en extra utlysning av projektmedel
till stöd för professionella utövare med syfte att ge möjlighet till fördjupning och utveckling av
immateriellt kulturarv i en samtida kontext. Ansökningstiden är kort  senast 31/5 maj ska
ansökan vara oss tillhanda. Länk till extra utlysning nedan!

Strategisk slöjd och NFHs årskonferens
Arbetet med Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens tema Strategisk slöjd fortsätter
och som ni förmodligen sett nyss det tredje nyhetssbrevet skickats ut. Via presentation av
olika slöjdprojekt tydliggörs och utvecklas slöjdens möjliga förhållningssätt till FNs
hållbarhetsmål. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter på projekt eller mål som ni vill lyfta
fram och få belysta. Helena Hansson, HDK, leder arbetet och den kommande konferensen.
Vi har precis fått besked om att det konferenshotell som var bokat för konferensen i
september har gått i konkurs. Tyvärr var delar av konferensen redan betald, vi återkommer
innan sommaren med besked om konferensens genomförande i september.

Arbetet med att utveckla den svenska ullen
Nationell utvecklare Annkristin Hult vid Nämnden för hemslöjdsfrågor har tillsammans med
ett tiotal organisationer och företag lämnat in en ansökan till Myndigheten för
yrkeshögskolan angående en start av en tvåårig lärlingsutbildning till Ullrådgivare. Beslut
kommer under försommaren.
Tillsammans med föreningen Ullvilja har Annkristin Hult även tagit initiativ till ett formulär för
bedömning av ull. Formuläret ska användas vid köp och försäljning av ull.

Möte i noden traditionell hantverkskunskap

Den 4 juni genomför Nämnden för hemslöjdsfrågor ett digitalt nodmöte med tema
förteckningsarbete. Mötet inleds med en orientering i hur man kan tänka kring
förteckningsarbete och hur våra nordiska grannar gör. Därefter övergår vi till att ha en
workshop och erfarenhetsutbyte kring praktiskt förtecknande. Kontakta oss gärna för mer
information!

Extra projektutlysning
Nämnden för hemslöjdsfrågor gör en extra utlysning av
projektmedel i år riktad till professionella utövare inom
slöjd och hantverk.
Ett övergripande syfte med utlysningen är att göra slöjd
tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som
kulturyttring.
Ansökan och mer information här!

Strategisk slöjd
Nämnden för hemslöjdsfrågor bjuder in regioner,
huvudmän, hemslöjdskonsulenter och utvecklare till det
gemensamma projektet Strategisk Slöjd  en flerårig
satsning där fokus är att med slöjd med koppling till de
globala hållbarhetsmålen. Vi vill utforska slöjdens roll och
bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora
förändringar. Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen
utifrån ett slöjdperspektiv.

Baltic Wool Conference 810 oktober
Internationell konferens på Gotland med syfte att stärka
kreativa näringar och ullindustri både regionalt och
nationellt samt att vara en mötesplats för utvecklande av
affärskontakter runt Östersjön. Konferensen finansieras
av Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor
med Hushållningssällskapet som huvudman. Anmälan
och mer information på Baltic Wool Conference webb

Kris och kreativitet i spåren av corona
 specialavsnitt!
Många i världen befinner sig just nu i karantän eller
isolering, coronakrisen påverkar även slöjdare i Sverige,
många har mist sina uppdrag och möjligheter till
försäljning. Men i krisen föds även en kreativitet och
många testar nya digitala lösningar. I avsnittet samtalar
programledare Peter Gropman med flera slöjdaktörer i
landet som ger sin bild av läget i krisens spår.
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