
SlöjdAs

PROGRAM

NFH ÅRSKONFERENS 2021- del 2
Slöjd Håller

Tisdagen den 31 aug

Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerar i år 3-4 halvdagar i stället för den 
årliga tvådagarskonferensen för hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom 
hemslöjd. 

Det gemensamma temat är Strategisk slöjd med utgångspunkt från de 
plattformar som finns för att sprida kännedom om hemslöjd. Syftet är att 
presentera metoder och arbetssätt samt uppmuntra till samarbeten. 

Denna gång är det dags för Slöjd Håller.

Slöjd Håller - Att lyfta i flock  för en hållbar utveckling



SlöjdAs

Program - tisdag 31 aug 

9.00 NFH öppnar dagen

9.05 Inledning

9.15 Gruppsamtal 1

Utifrån utskickad fråga - Var står du i det 
strategiska hållbarhetsarbetet just nu? Hur tänker 
du på och reflekterar över de Globala målen för 
hållbar utveckling nu i jämförelse för tre år sedan?

9.35 Paus
9.50 Tema kommunikation

Matapå! – hur vi kommunicerar, samarbetar och 
påverkar för att Gävleborg ska bli mer hållbart 
via mat och dryck 

Föreläsning av Linda Elverstig, Art Director. 
Utbildad vid Konstskolan i Gävle och Beckmans 
designhögskola. Nu verksam inom projekt Hållbar 
mat för framtiden – Matvärden Gävleborg.

10.50 Gruppsamtal 2

11.10 Paus

11.15 Tema samarbete

Samarbete- ett sätt att få verksamhet att växa 
Föreläsning av Elisabet Reslegård, veteran inom kul-
tur- och samhällsfrågor, som arbetat med marknads-
föring och kampanj-/projektplanering sedan början av 
80-talet.

12.15 Lunch

13.15 Gruppsamtal 3

13.35 Tema Strategisk slöjd

Att göra mer med mindre tillsammans  -           
Slöjd Håller som gränsobjekt 

Föreläsning av Helena Hansson, doktorand HDK 
Göteborgs universitet och NFH

14.20-
14.30

Avslut

NFH ÅRSKONFERENS 2021 - del 2
Slöjd Håller

31 aug 2021, kl  9.00 - 14.30

Digitalt möte i Teams

Slöjd Håller - Att lyfta i flock för en 
hållbar utveckling
Välkommen på en seminariedag 
med fokus på hållbarhetsarbetet 
inom slöjdområdet! Vi hoppas 
att det ska bli en inspirerande 
dag där vi får ta del av erfaren-
heter när det gäller organisation, kommunikation och 
samarbeten. Vi kommer att få exempel, tips och råd 
från mathantverket och kulturområdet där våra före-
dragshållare varit framgångsrika.

Det långsiktiga fokusarbetet Strategisk slöjd tar 
avstamp i de globala målen för hållbar utveckling 
– Agenda 2030. De globala målen finns som reso-
nansbotten för de Slöjd Håller-veckor som Tvärsgrup-
pen har arrangerat. I de regionala kulturplanerna får 
Agenda 2030 stort utrymme. Nu vill vi ta vårt gemen-
samma fokus på hållbarhetsfrågorna till en ny nivå. 
Hur lyfter vi i flock?

Seminariedagen arrangeras av Nämnden för 
hemslöjdsfrågor och Tvärsgruppen – Värmlands, 
Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och 
Örebro län.


