
Verksamhetsåret 2019:

•  Stabilisera föreningen
Fortsätta forma föreningen rent administrativt 
och öka medlemsantalet. Föreningen bildades i 
början av 2018 och håller fortfarande på att 
hitta sin stabila form.
 
•  Broschyr
Producera och trycka en broschyr för utdelning 
vid evenemang och arrangemang för att 
informera om föreningens syfte och för att 
värva medlemmar.

•  Ull- och spinn-SM 2019
Stå som arrangör för ull- och spinn-SM 2019 i 
samband med Ull i Kubik i Halland. SM har 
tidigare arrangerats vid Wålstedts i Dala-Floda 
(redan 2018 i samarbete med ULLVILJA) Nu 
tar föreningen över arrangemanget helt och 
planen är att SM ska vandra runt mellan olika 
platser. Till SM kan man skicka klippta 
ullfällar i olika tävlingsklasser samt delta med 
handspunnet garn. I garntävlingen får alla 
deltagare samma typ av ull tillsänt med 
uppdrag att spinna två sorters garn, vanligtvis 
ett exakt preciserat och det andra lite friare. 
Allt bedöms av en kompetent och erfaren jury 
med förföriskt välformulerade motiveringar.

Aktuellt 2019 och framåt:

•  Forum för möten, träffar, utbyte
Verka för utbyte mellan företag aktiva inom 
ullförädling, t ex spinnerier, väverier och 
liknande men även storskaliga verksamheter som 
nålfiltsindustrier och tvätterier/färgerier. När 
företag träffas och informeras om varandras 
verksamheter bildas incitament till samarbete och 
kunskapsöverföring. Detta gynnar svensk 
ullförädling i stort och smått!

•  Insamling av ull/logistik
Vara stöttande/påtryckande i frågan kring 
insamling av ull i Sverige. Logistik- och 
samordningsfrågor behöver lösas. I många länder 
med en aktiv ullförädling är insamling av ull 
subventionerat/bekostat av staten (Norge, Island, 
England). Kan vi lobba för något liknande i 
Sverige? 

•  Främja och sprida kunskap om svensk ull!!
I alla sammanhang där det är befogat, sprida den 
kunskap som vi har om ull och ullsituationen i 
Sverige idag och hålla oss informerade om vad 
som sker. Genom våra styrelsemöten, men också 
studiebesök, initiera möten, ta kontakt med parter 
som kan anses vara intressenter av något slag.

På sikt, men troligtvis efter 2019:

Ursprungsmärkning
Tillsammans med andra aktörer som t ex 
Svenska Fåravelsförbundet verka för att det tas 
fram en ursprungsmärkning som kan användas 
på produkter tillverkade av svensk ull i Sverige.

Yrkesutbildningar
Verka för större möjligheter att kunna utbilda 
sig inom ämnena ull, fiberkunskap, ullförädling 
och handhavande av maskiner som förädlar ull.
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Maskinell utrustning
Bidra till att säkra maskinparker i Sverige för att 
möjliggöra ökad ullförädling inom landet. 
Uppmärksamma lämpliga aktörer/myndigheter på 
behovet av viss utrustning för att den svenska 
ullförädlingen ska kunna blomstra.


