
Ull i Upplands hemsida

Hej!

Ull i Uppland tänker positivt, tänker framtid och planerar för ett 2022 med många intressanta

event - främst digitala men förhoppningsvis även fysiska, det avgör Corona!

Vi har redan planerat in flera aktiviteter för året. Medlemsaktuellt (föreläsare som Annkristin Hult

(27 januari), Louise Ström, Fia Söderberg, Susanne Mellgren och Anita Grahn), marknader (höst

och jul, kurser och en medlemsresa, dessutom har en medlem startat en Pop Up butik för

medlemmar!

Nu närmar sig årsmötet som är inplanerat till den 17 mars, där till viss del ny styrelse ska utses -

nu ställer vi en rak fråga - kan DU tänka dig att medverka i kommande styrelsearbete eller i någon

arbetsgrupp? DU behövs!

Vi behöver dels ersätta en ledamot men också gärna utöka styrelsen med 2 personer för att

hinna med allt vi önskar ge er medlemmar - så vi hoppas att du är en av tre som nappar!

Idag består styrelsen av:
● Gunilla Jönsson, ordförande, fd vd och textilingenjör vid Textil- och

läderlaboratoriet
● Margita Thörnström, kassör, sömmare och väverska
● Helena Mattsson, ledamot, fårbonde och hantverkare
● Ewa Andersson, ledamot, fårbonde och hantverkare
● Eva Norgren, sekreterare, fd textillärare
● Lena Junell, suppleant, hantverkare.

och Annkristin Hult som senior adviser.

Om DU tycker det här låter spännande vänligen kontakta någon i valberedningen:

Gunilla Forssell, gunillaforssell@telia.com Stenhammar Får

Kicki Trodin, kicki@huskroken.se Atelje Huskroken

Lite om oss:

Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för tillvaratagandet av ull i Uppland. Föreningen

riktar sig till alla som intresserar sig för ull och skinn, fårägare, hantverkare, konsumenter,

miljöintresserade, företagare osv! Genom att utgöra en mötespunkt för alla möjliga aspekter av

resursen ull kan föreningen bidra till att utveckla och främja tillvaratagandet av ullen som en

värdefull resurs i samhället.

MvH Styrelsen och valberedningen genom sekreterare Eva Norgren Ull i Uppland
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