
                                                              1(3)

Verksamhetsplan för föreningen Ull I Uppland 2021                                                                               
verksamhetsplan 2021-01-01 - 2021-12-31

I år är ett annorlunda år - pga Covid 19. Vi håller därför öppet för att 
genomföra digitala, digfysiska och/eller fysiska event. De allra flesta eventen 
genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Fårfesten Annorlunda 2021 i Kil, 5 - 7 mars - 

● blir i år enbart ett digitalt event som vi marknadsför på hemsidan och 
Facebook. Det kommer att vara sammankomster med utställare, 
kurser, föredrag, workshops , utställningar och annat som återspeglar 
FÅRfestens syfte.

Årsmöte, 19 mars - 

● efter sedvanligt årsmöte som kommer att genomföras digitalt i år i 
Zoom kommer en digital föreläsning av Tant Kofta som har ett 
spännande samarbete med Båvens spinnhus i projektet #ullenviärvde.

Medlemsmöte - 

● föreningen planerar att genomföra två medlemsmöten under året. Våra 
medlemsmöten har fokus på inspiration, information och 
kunskapsförmedling. Vårens medlemsmöte är planerat till i början av 
maj och inbjudna att medverka är medlemmarna Kicki Trodin och Eva 
Andersson att berätta om event inom ramen “Kul med ull” ett projekt 
som de driver tillsammans med Slöjd Stockholm. Vi avvaktar med 
planering av höstens medlemsmöte tills vi vet mer om utvecklingen v 
Covid 19.

Hemma hos - Visa din verksamhet

● vår ambition är att kunna genomföra ett Hemma hos både vår och höst 
även om det blir digitala event. Vi har inplanerat ett hemma hos i 
mitten av april - hos Gitte Söderbäck där vi skulle/ska få ta del av 
hennes erfarenheter med ullen som ledstjärna. 

● vill DU dela med dig av ditt kunnande - din verksamhet kontakta 
eva.norgren.en@gmail.com 
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TisdagsSlöjd i Kaniken - Slöjd, fika och trevlig gemenskap gratis – 
kan det bli bättre?!

● vi samarbetar med Upplandsmuseet och hemslöjdskonsulenterna som 
ansvarar för tisdagsslöjden i Kanikenhuset.

● som tidigare år kommer Ull i Uppland att vara värd för vissa kvällar 
under året och ibland ha ett ulltema. Slöjdkvällarna kommer inte att 
erbjudas digitalt utan öppnar när så blir möjligt pga Covid 19.

Kurser - 

● två spännande kurser är inplanerade. Dels en kurs med Tant Kofta - 
Lotta Blom - Sticka och valka en kofta i naturlig och värmande ull och 
Louise Ström - väva band med brickor. Vårens kurs med Louise Ström 
kommer att genomföras digitalt i samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan - mer information kommer! Den tidigare 
inplanerade/utannonserade kursen i vår med Tant Kofta är flyttad till 
hösten och kan då förhoppningsvis genomföras som en fysisk kurs!

Marknader - 

● tidigare år har vi medverkat både i Ullmarknaden i Österbybruk och 
Julmarknad på upplandsmuseet. Vi planerar för en julmarknad i år och 
hoppas Covid 19 har släppt taget om samhället då - för vi vill mötas, 
kunna se och känna och vara i en inspirerande fysisk miljö!

Hemsidan - www.ulliuppland.se 

● En kanal för marknadsföring och information om våra event 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  

Face Book - Ull i Uppland

● där vi flitigt lägger in aktuell information om det som vi tror är av 
intresse för fårägare, hantverkare, konsumenter, miljöintresserade och 
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företagare m.fl. Vi vill vara en mötespunkt för alla möjliga intressen av 
ull, en värdefull resurs i samhället.

Samarbeten/samplanering - 
● vi har och kommer att ha diskussioner med tänkbara samarbetspartner 

tex. hemslöjdskonsulenten och Uppsala hemslöjdsförening i syfte att 
samverka med resurser och bredda utbudet för vår publik!


