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Kulturrådets samverkanskonferens har nyss för första gången genomförts digitalt.
Konferensen innehöll som brukligt samtal mellan myndigheter och regioner varvat med
föredragningar av statssekreterare Helene Öberg, Magdalena Moreno (IFACCA) och
Kulturrådets GD Kajsa Ravin. Konferensens tema var ”post Corona” och vittnesmålen var
många om hur pandemin drabbat kulturlivet. Jag bär med mig att deltagarnas önskan om
samverkan och kunskapsutbyte var stark och genuin. Strategiska frågor som ”hur kan vi
gemensamt lösa digitaliseringen av kulturen” (så att inte varje institution skall klara av det
på egen hand), liksom behovet av betalningslösningar för digital kultur kom upp i flertalet
samtal liksom önskan om att utveckla bra sätt att omfördela medel till det fria kulturlivet utan
att rasera de strukturer och institutioner.
Jag läste en artikel som refererade till information ifrån SKR där det i en bisats nämndes att
hemslöjdsområdet hade klarat sig relativt bra under pandemin. Vad betyder den bisatsen?
Hemslöjdsområdet som klarat sig relativt bra, är det de offentligt finansierade regionala
hemslöjdskonsulenterna, eller är det föreningslivet? De oorganiserade professionella
slöjdarna och kombinatörerna som är ägare av en enskild firma och inte har en SNI kod som
berättigar till stöd, men som nu till sist ändå verkar få möjlighet till stöd, kan inte ha avsetts.
Behovet av en branschorganisation och en professionalisering av slöjd och
hantverksområdets affärsverksamheter är uppenbar!
Friedrike Roedenbeck
Kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor

NFH årskonferens
Vår årliga konferens för hemslöjdskonsulenter och
regionala utvecklare har i år titeln Strategisk slöjd och
är starten på en flerårig satsning. Strategisk slöjd syftar
till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör
i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt;
att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.
Genom att beskriva, definiera och motivera
hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål ser vi att
området slöjd och handgjort skapande har stora
möjligheter att bana väg för det regionala arbetet med
Agenda 2030. Strategisk slöjd kommer genomföras
digitalt den 2930 september.

Slöjdgemenskap på distans
Genom en snabb omställning till digital verksamhet har
hemslöjdsområdet lyckats hålla igång bra, kvalitativ och
utvecklande verksamhet som har kommit många till del
under pandemin.
Det har varit, och är, stor slöjdaktivitet i hela landet. Att
slöjda tillsammans utomhus ingår i ”ordinarie
verksamhet” men har nu framstått i ny dager. Att göra
tillsammans via webben kostar lite, men betyder mycket.
Här kan du läsa om flera bra exempel på just detta!

Hemslöjdens Dag 5 september
Hemslöjdens Dag firas över hela landet den första
llördagen i september och är instiftad av Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (hemslojden.org). I
år anordnades många digitala evenemang och
utomhusträffar för att alla skulle kunna vara med på ett
säkert sätt.
Rikskansliet bjöd på ett program filmade föreläsningar på
årets tema Mönster & Symboler samt ett kulturpolitiskt
samtal mellan kultur och demokratiminister Amanda Lind
och Carola Gunnarsson, Västmanlands läns
hemslöjdsförbund och Hemslöjdens nya verksamhetschef
Maria Jacobsson.

NFHs kunskapsseminarium
Den 18 november bjuder Nämnden för hemslöjdsfrågor
för tredje gången in till ett kunskapsseminarium riktat till
regionala kulturchefer och tjänstepersoner inom
hemslöjd. Årets tema är ”slöjdens estetik” och seminariet
kommer genomföras som en digital produktion under
ledning av Gunilla Kindstrand. Inbjudan och program
kommer att skickas ut så fort som möjligt!

Ullrådgivare  ny lärlingsutbildning
Tillsammans med Hantverksakademin, har NFH
medverkat till att den nya lärlingsutbildningen
Ullrådgivare kommit till stånd. En efterlängtad utbildning
som leder till specialkompetens inom ullområdet.
Yrkesplan har gemensamt tagits fram av organisationer
inom den svenska fårnäringen och beslut om den nya
utbildningen fattades av Myndigheten för yrkeshögskolan
våren 2020. Den första eleven har startat sin utbildning i
höst.

Internationell ullkonferens oktober 2020
Baltic Wool Conference samlar företagare, forskare och
entreprenörer inom ullnäringen runt Östersjön till en
årligen återkommande internationell konferens. I år
genomförs konferensen digitalt den 89 oktober.
Program och anmälan finns på konferensens webbsida.
Tipsa gärna vidare!
I oktober 2021 kommer konferensen att genomföras på
Gotland .

Har du en idé eller ett samarbete du vill testa?
Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar bidrag till projekt
som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort
skapande! Institutioner, organisationer, föreningar och
egenföretagare är välkomna att söka. Riktlinjer och
anvisningar för ansökan finns på vår webbsida.  Sista
ansökningsdag är 15 oktober 2020.
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