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Fårfesten i Kil
Varje vår anordnar hemslöjdskonsulenten Annkristin Hult en
bussresa till Fårfesten i Kil som vi marknadsför på vår hemsida och
via Facebook.
Kontaktperson är: Annkristin Hult Annkristin.Hult@upplandsmuseet.se

Utvärdering av önskade aktiviteter
Under årsmötet kommer vi att göra en enkel utvärdering för att lyssna in VAD vill DU att vi
ska genomföra för aktiviteter. Gör vi ”rätt” saker idag, eller vad önskas?

Medlems-nätverksträffar
Föreningen planerar för att hålla en medlemsträff som Ull i Uppland ansvarar för och en
nätverksträff som hemslöjdskonsulent Annkristin Hult ansvarar för under året. Med fokus på
inspiration, information, kunskapsförmedling och planering av föreningens kommande
aktiviteter.

Ullmarknad i Österbybruk 2017-08-11,12
I samarbete med huvudarrangören hemslöjdskonsulenten
Annkristin Hult genomförs för femte året i rad Ullmarknaden i
Österbybruk, en aktivitet som växer för varje år. Föreningen Ull i Uppland är med som
samarbetspart. Vi kommer att arbeta med planering, marknadsföring och genomförande.

Studieresa till Ull-SM september
För er som är nyfikna på Wåhlstedts Textilverkstad och Ull-SM som anordnas i slutet av
september kommer vi att organisera samåkning i bil till evenemanget.

Visa din verksamhet
Den mycket lyckade ny aktiviteten kommer vi att fortsätta med under året. Vi samåker till
någon av medlemmarna i föreningen Ull i Uppland och får en visning av den egna
verksamheten. Nästa tillfälle blir lördagen den 28 april hos Kicki Trodin "Besök i färgeri och
butik hos Huskroken". Se hemsidan för mer information och anmälan men också vem som
tar emot oss i höst.

1(2)

Verksamhetsplan 2018
Ull i Uppland

Julmarknad på Upplandsmuseet
Ull i Upplands Julmarknad kommer även i år att ske i samarbete med
Upplandsmuseet och vår ambition är att det ska bli ett minst lika
lyckat resultat som 2017. Totalt var det 15 hantverkare på plats med en stor spridning av
ullprodukter. Ull i Uppland kommer att sälja kassar och lotter till förmån för föreningen.

Kurser, workshop, föreläsningar och tematräffar
Vi fortsätter att utveckla samarbete med studieförbundet
Vuxenskolan. Bland annat kommer de i år att administrera
kursverksamheten och föreläsningarna på Ullmarknaden i
Österbybruk.
Dessutom arbetar vi nu konkret med förslag på kurser att erbjuda våra medlemmar.
Informationen kommer att finnas på vår hemsida, på Vuxenskolans hemsida och via
Facebook
Vill DU dela med dig av ditt kunnande kontakta: eva.norgren.en@gmail.com

Hemsidan – www.ulliuppland.se
En kanal för marknadsföring och anmälan till våra aktiviteter men också en möjlighet för
våra medlemmar att skapa egna medlemssidor i syfte att synas tillsammans och som en
kanal att få sig själv och/eller sitt företag marknadsfört.
Kontaktperson: Eva Norgren eva.norgren.en@gmail.com

Facebook Även via Facebook kommer vi att marknadsföra och bjuda in till våra aktiviteter.
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