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2017 var andra året i föreningen Ull i Uppland. Mycket har hänt. Ull har blivit mer aktuellt än
någonsin och rapporteras om i rikstäckande nyhetsorgan.

Medlemmar

56 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen har bestått av Kristina Hellberg sekreterare, Birgitta Hägg kassör, Anita Grahn, Lena
Junell, Helena Mattsson, Eva Norgren och Gunilla Jönsson som ordförande.

Sammanträden

Styrelsen har haft åtta ordinarie möten och ett stort antal möten i
mindre grupperingar ibland tillsammans med hemslöjdskonsulenten
Annkristin Hult. Ordinarie möten har efter hand hållits i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, vilket möjliggjorts efter avtal med förbundet.

Kvalitetsarbete

Följande dokument har reviderats.
Information om taggen och Produktförsäkran. Broschyren har bearbetats inför nytryck.

Information/Kommunikation

Under året har föreningens hemsida kontinuerligt uppdaterats. För närvarande har 17 av
föreningens medlemmar skickat in uppgifter och fått en egen presentationssida - och vi
välkomnar fler.
Utöver hemsidan har ullnyheter och information om medlemsaktiviteter spridits via
föreningens Facebook-sida och i mailutskick.

Fårfesten i Kil

En bussresa anordnades av hemslöjdskonsulent Annkristin Hult till
Fårfesten i Kil som ägde rum 3-4 mars 2017. Flera av våra
medlemmar deltog på Fårfesten, både på resan och som utställare.
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Medlemsträff

En medlemsträff har hållits med tema ” Tips och tricks inför årets ullmarknad 12-13 augusti ”
med Annkristin Hult samt gruppdiskussioner kring Produktutveckling - var hittar du
inspiration och Samarbeten - hur formell ska man vara.

Ullmarknaden i Österbybruk

Ullmarknaden genomfördes under två dagar varav den ena i bra
sommarväder och den andra i hällande regn. Uppslutningen blev
god med ca 2500 besökare. Många värdefulla lärdomar kunde i efterhand dras inför
kommande år. Föreningen och huvudarrangören hemslöjdskonsulenten Annkristin Hult och
Stiftelsen Upplandsmuseet fick många synpunkter både från utställare och besökare. Det
ekonomiska utfallet för föreningen blev i stort sett +-0 mycket tack vare ett omfattande
ideellt arbete av föreningens medlemmar.

Ull-SM

anordnades av Wålstedts textilverkstad tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet två
dagar i september. Föreningen ordnade med samåkning för intresserade. Aktiviteten blev
uppskattad.

Visa din verksamhet

Vi besökte Eva-Lena Stiernström och hennes Edeby Ryttargård. Utflykten blev mycket lyckad
och kommer att återkomma hos andra medlemmar.

Julmarknaden

Föreningens julmarknad hölls första advent både ute och inne på
Upplandsmuseet. Det var första gången som föreningen
samarbetade med Upplandsmuseet och fick möjlighet att även vara inomhus för de som
önskade. Det blev succé med många besökare. Särskilt väl mottagna blev
hantverksdemonstrationerna i hörsalen liksom bredden på utställarnas utbud.

Leaderprojektet

Resultatet från Leaderprojektet, 2016, ”Organisation för
Ullmarknaden i Österbybruk - Ull i Uppland” har redovisats av Erika
Åberg för styrelsen. Vi kommer att få en skriftlig summering, vilken
delges våra medlemmar.
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Årsavgiften har för 2017 uppgått till SEK 225.
Föreningens ekonomiska ställning är god.

Summering

Det har varit ett stimulerande och givande år med många olika aktiviteter i föreningen.
Styrelsen vill särskilt tacka alla ideella krafter som bidragit under året och vill också rikta ett
särskilt tack till hemslöjdskonsulent Annkristin Hult.

Februari 2018
Styrelsen
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