Verksamhetsberättelse för föreningen Ull i Uppland 2019.
2019 var fjärde året för föreningen Ull i Uppland. Ull blir mer och mer aktuellt
som långsiktigt hållbart textilt material i olika applikationer. I nyhetsmedier
rapporteras frekvent om ull och ullhantering liksom ullanvändning. Satsningar för
att tillvarata svensk ull har påbörjats.
Medlemmar. Föreningen har haft 56 medlemmar. Nyrekrytering har bl.a skett i
samband med publika aktiviteter.
Styrelse. Styrelsen har bestått av Ewa Andersson, Anita Grahn (delar av året) Lena
Junell, Helena Mattsson, Eva Norgren sekreterare, Margita Thörnström kassör och
Gunilla Jönsson ordförande.
Sammanträden. Styrelsen har haft elva (11) ordinarie möten.
De ordinarie mötena har hållits i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och på
Innovation Park eller hos någon av styrelsens ledamöter. Ett möte har hållits i
Kanikens kök.
Hemsidan. Hemsidan u
 ppdateras kontinuerligt och dokument som rör föreningens
arbete och som är till nytta för föreningens medlemmar återfinns där. Medlemmar
har också möjlighet att få en egen sida och presentera sin verksamhet.
Facebook. Föreningen har en facebooksida där alla aktuella aktiviteter återfinns
och där föreningens medlemmar har möjlighet att presentera sig.
Logotyp. Ett avtal finns utarbetat som reglerar hur Ull i Upplands logotyp får
användas av medlemmarna i marknadsföring av den egna verksamheten.
Fårfesten i Kil. En bussresa anordnades av Sundbergs Busstrafik AB. Flera av
föreningens medlemmar deltog som utställare och deltagare. Fårfesten ägde rum
andra och tredje mars. Den var mycket uppskattad av deltagarna.
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Hemma hos. Vi besökte 27 april Fia Söderberg på Sjökärrets Ekogård i Almunge.
Hon visade oss gården med Jämtlandsfår som hon har för ullen och några
Gotlandsfår för skinnen. Förutom får och övriga lantdjur driver hon en gårdsbutik
med ull, skinn och garn mm.
Fia har också startat Ullförmedlingen för att underlätta för köpare och säljare av
råull att hitta varandra.
Efter lunch utomhus i strålande vårväder med rikt fågelliv över ägorna var vi alla
mycket nöjda med dagen.
Hemma hos. I början av hösten, 14 september, besökte vi Glada Fåret i Koby
utanför Enköping där Titti Strömne har en mindre avelsbesättning med renrasiga
finullstackor. Titti är lammrådgivare och arbetar med kunskapsförmedling inom
lammproduktion.
Vi vandrade omkring i hagarna och letade efter fåren, tackor för sig och baggar på
annat håll och fann dem i några vackra träddungar. Hemfärd efter lunch med
många erfarenheter rikare.
Kurser. Föreningen planerade två kurstillfällen under året. Båda kurserna, Att
trycka på skinn, med Helena Mattsson fick ställas in på grund av för litet intresse.
Medlemsträffar. Den första träffen i bandvävning med Louise Ström fick ställas in
på grund av för få anmälningar. En andra planerad medlemsträff 30 oktober fick
ställas in på grund av sjukdom. Två föreläsare var engagerade med olika inriktning.
Den ena skulle varit från Fjällräven den andra från Högskolan i Gävle,
industridesign, med framtagna materialprover i ull som processats med andra
spännande material.
Tisdagsslöjd i Kaniken. Föreningen har varit värd för fyra tisdagsslöjdkvällar i
Kaniken 12 februari, 19 mars, 17september och 12 november.
Ull och Spinn SM.  Detta år ägde aktiviteten rum i Halland och föreningen
marknadsförde endast.
Ullmarknaden i Österbybruk. Föreningen gjorde en omfattande marknadsföring av
aktiviteten och deltog i själva marknaden som utställare. Vi ansvarade för en
tipsrunda för vuxna och barn samt sålde lotter med fina vinster från föreningens
medlemmar.
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Det ekonomiska utfallet för föreningen blev ett plusresultat tack vare god
lottförsäljning.
Julmarknader. Föreningen förmedlade till medlemmarna inbjudan från ett antal
Julmarknader där föreningens medlemmar var välkomna att ställa ut och sälja bl.a
SLU, Hubben och och Upplandsmuseet.
Ekonomi. Årsavgiften har för 2019 uppgått till SEK 250.
Föreningens ekonomiska ställning är god.
Summering. Det har varit ett nydanande och spännande år i föreningen. Styrelsen
vill särskilt tacka alla de ideella krafter som bidragit med tid, arbete och produkter
samband med Ullmarknaden.
Januari 2020
Styrelsen

3(3)

