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Hej alla P-slöjdare!
Tack alla för det förtoende jag fått under året som ordförande för P-länets slöjdare.
En fantastisk förening med hög kvalité och trevliga medlemmar.
Tack särskilt till styrelsen, övriga kommitteér och funktionärer som gjort ett
fantastiskt arbete. Utan er hade det inte blivit något.
Nya medlemsansökningar har tillkommit under 2017 också, vilket är glädjande och
tyder på att föreningen har gott anseende.
Vi har haft två utflykter under året. På våren var vi på Sivans ost och på hösten på
Göteborgs remfabrik. Mycket trevliga studiebesök, tyckte vi nog alla som var med.
Årets Sollebrunnsmässa var välbesökt och jag tror att de flesta utställare var nöjda.
Det var roligt att gå runt och se hur fint ni hade ställt ur era alster och att den goda
kvalitén var så genomgående.
Viktigt att vi fortsätter hålla den höga kvalitén, som faktiskt är vårt signum. Som en
liten påminnelse bifogar jag bedömningsreglerna igen. Där framkommer att när man
gör någon ny slöjd, som inte visats för styrelsen, ser till at få det godkänt på något
styrelsemöte i god tid innan slöjdmässan. Tyvärr hinner vi inte titta på och godkänna
nya alster under genomgången i Sollebrunn.
Nu önskar jag er alla ett gott slöjdår och att vi ses på slöjdmässan i Sollebrunn i
november 2018.

Carin Henning
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BEDÖMNINGSREGLER FÖR SLÖJD
För att bibehålla vår höga kvalité och vårt goda rykte skall varje medlem som önskar delta i
utställningar anordnade av P-länets slöjdare, visa upp sina alster för godkännande av
styrelsen i god tid före en utställning.
Medlem får endast delta med slöjd som är godkänd av P-länets slöjdare
En granskning av utställda produkter sker vid varje utställning.
Utställare som inte följer våra regler trots påpekande, kan nekas plats på våra utställningar.
Endast egentillverkade produkter får säljas och av slöjdaren själv.
Stafflikonst och scrapbooking är ej tillåtet.
Vid tillverkning av slöjden är det ej tillåtet att använda halvfabrikat.
I huvudsak skall naturmaterial användas.
Slöjden skall vara:
 Av god kvalité, visa hantverksskicklighet och materielkännedom, där material,
teknink och funktion bildar en estetisk och harmonisk helhet.
 Funktionell för sitt ändamål.
Slöjden kan vara:
 Kopierad och /eller inspirerad av äldre bruksföremål.
 Enbart dekorativ, utsmyckande och visa ett personligt uttryck.
Styrelsen kan besluta att slöjd som ej är tillverkad enligt reglerna, inte får visas eller säljas
på utställningen.
Slöjd kan förklaras som ett konsthantverk med rötter i det traditionella hantverket där
slöjdaren arbetar nära materialet och är både formgivare och hantverkare. P-länets slöjdare
vill inspirera till att vidareutveckla, förnya och bevara slöjdens värde till kommande
generationer.
Oktober 2013
P-länets slöjdare

Kallelse till årsmöte söndagen den 11 mars kl 14.00 i
församlingshemmet i St Mellby (vid kyrkan).
Fika serveras från kl. 13.30
Anmälan senast den 2 mars till
Carin Henning tel. 0703-721432
henning.carin@gmail.com
eller till
Siw Löngårdh tel. 0706-709402
siwstrasmattor@gmail.com

OBS!
Medlemsavgiften för 2018 skall vara betald senast 28 februari.

OBS! OBS!
Detta utskick innehåller förutom faktura på medlemsavgiften även
anmälan till Sollebrunnsmässan och anmälan till hemsidan.

Vill du vara med på

HEMSIDAN
?
maila Susanne Henriksson (lammlyckan@outlook.com)
Skriv kort om dig själv och din slöjd
(namn, kontaktuppgifter, slöjdart)

Senast 11 mars

P-LÄNETS SLÖJDARE ÅRSMÖTE 2017 (2018)

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Kallelse till årsmötet, behörigen utlyst?
7. Årsberättelse för verksamheten 2017
8. Ekonomisk redogörelse och föredragning av revisionsberättelsen
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Fastställande av årsavgiften 2019
11. Val av styrelse

a) ordförande på 1 år
b) två ordinarie ledamöter 2 år
c) två suppleanter 2 år

12. Val av två revisorer på 1 år
13. Val av valberedning på 1 år, tre ledamöter
14. Presentation av hemsidan
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

