Verksamhetsberä,else för föreningen
Ull i Uppland 2018.

2018 var tredje året i föreningen Ull i Uppland. Ull har blivit än mer aktuellt
som användbart texBlt material och rapporteras ﬂiBgt om i nyhetsorgan av
olika slag; tv rapport, BdskriHer och sociala medier.
Medlemmar. Föreningen har ha+ 56 medlemmar. Nyrekrytering har bl.a ske8 i
samband med marknadsak9viteter.
Styrelse. Styrelsen har bestå8 av Suzanne Breitholtz, Anita Grahn, Angeli
Holmstedt, Lena Junell, Helena Ma8sson, Eva Norgren, Margita Thörnström
kassör och Gunilla Jönsson ordförande.
Sammanträden. Styrelsen har ha+ nio (9) ordinarie möten och e8 stort antal
möten i mindre arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Vidare har möten
mellan den av styrelsen utsedda trehövdade arbetsgruppen och
hemslöjdskonsulenten Annkris9n Hult ägt rum i sy+e a8 planera ullmarknaden i
Österbybruk.
De ordinarie mötena har hållits i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler eller hos
någon av styrelsens ledamöter. Övriga möten har ske8 på olika ställen bl.a. i
Kaniken eller på Österbybruks Herrgård.
Hemsidan. Hemsidan uppdateras kon9nuerligt och dokument som rör
föreningens arbete och som är 9ll ny8a för föreningens medlemmar återﬁnns
där.
Ull i Upplands Logotype. E8 avtal ﬁnns utarbetat som reglerar hur Ull i
Upplands logotype får användas av enskilda medlemmar i marknadsföring av
den egna verksamheten.

Kvalitetsarbete. E8 ﬁnputsningsarbete har gjorts med de dokument och det
informa9onsmaterial som hör 9ll föreningen. Den s.k Taggen/ märkningen Ull i
Uppland och den Produk[örsäkran som är knuten 9ll användningen av Taggen
har se8s över och en revision har påbörjats.
Vår broschyr om Ull i Uppland kommer a8 bearbetats under våren. E+ersom de
foton som gemensamt ﬁnns i Tagg och broschyr inte ägs av föreningen kan de
inte användas längre och beslut om nytryck har fa8ats.
Fårfesten i Kil. En bussresa anordnades av hemslöjdskonsulenten med hjälp av
Sundbergs Busstraﬁk AB. Flera av föreningens medlemmar deltog som
utställare och deltagare. Fårfesten ägde rum andra och tredje mars. Den var
mycket uppska8ad av deltagarna.
Visa din verksamhet. Vi besökte Ateljé Huskroken, Kris9na Johansson Trodin, i
Järfälla 28 april. Hon visade sin färgning av bomull, lin, silke och ull. Processerna
är miljöcer9ﬁerade. Huskroken driver även en bu9k med garner och s9ckade
plagg.
Ullmarknaden i Österbybruk. E8 omfa8ande ideellt arbete föregick
marknaden med många möten. Ullmarknaden genomfördes under två dagar
11-12 augus9. Vår förening stod ekonomiskt för fårklippning, invigningsmusik
och en uppska8ad 9psrunda. Vi betalade även hyra för två tält och investerade
i e8 ny8 tält.
Uppslutningen blev god med ca 2400 besökare. Föreningen och
huvudarrangören S9+elsen Upplandsmuseet med hemslöjdskonsulenten
Annkris9n Hult ﬁck många synpunkter både från utställare och besökare. En
skri+lig utvärdering ﬁnns.
Det ekonomiska u[allet för föreningen blev e8 minusresultat. Vi sålde för få
lo8er och hade fasta kostnader som översteg intäkterna. De8a trots e8
omfa8ande ideellt arbete i storleksordning 300 9mmar av styrelsen.

Ull och Spinn SM. Wåhlstedts tex9lverkstad anordnade 9llsammans med
Svenska Fåravelsförbundet en två dagars ak9vitet i september. Inbjudan 9ll
denna ak9vitet skickades ut av föreningen. Ingen av föreningens medlemmar
nappade.

Medlemsträﬀ. En informa9v medlemsträﬀ hölls i Vuxenskolans lokaler 14
november. Annika Larson, ﬁl dr, tex9larkeolog föreläste bl.a om hur vik9gt det
är med kri9skt granskande när äldre tex9la material och produkter studeras för
a8 inte förledas a8 dra fel slutsatser om ursprung och användningsområde.
Julmarknaden. Föreningens marknad hölls första advent både ute och inne på
Upplandsmuseet. Det blev succé igen, med drygt 2150 besökare och 115 barn.
Trots trängsel inomhus var stämningen god. Uppska8at blev hantverksdemonstra9onerna i hörsalen liksom bredden och kvalitén på utställarnas
utbud.
Föreningen gick med vinst på evenemanget tack vare god logörsäljning och
ﬁna vinster från föreningens medlemmar, vilket vi i styrelsen är mycket
tacksamma för.
SLU. Sveriges Lantbruksuniversitet inbjöd Ull i Upplands medlemmar 9ll
adventsﬁka andra advent i biblioteket. Vi ﬁck möjlighet a8 presentera
föreningen och medlemmar som önskade ﬁck även sälja sina produkter, vilket
även gjordes. Annkris9n Hult föreläste om ull.
Föreningen ser fram mot en fortsä8ning.
Ekonomi. Årsavgi+en har för 2018 uppgå8 9ll SEK 250.
Föreningens ekonomiska ställning är god.
Summering. Det har varit e8 s9mulerande år i föreningen. Styrelsen vill särskilt
tacka alla de ideella kra+er som bidragit med 9d, arbete och produkter, särskilt i
samband med de två marknader som förevarit under året.
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