
Verksamhetsberättelse för föreningen Ull i Uppland
Detta gjorde vi i under 2021

2021 fortsatte Ull i Upplands olika medlemsaktiviteter och styrelsearbete i
huvudsak digitalt. Dock kunde två marknader genomföras.
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Eva Norgren, sekreterare
Ewa Andersson, ledamot
Lena Junell, suppleant
Helena Mattsson, ledamot
Lotten Reusser, ledamot med timeout från hösten -21

Revisorer
Kerstin Öhman
Fia Söderberg, suppleant

Valberedning
Gunilla Forssell
Kicki Trodin

Senior adviser
Annkristin Hult

Medlemmar
Medlemsantalet var i stort sett oförändrat, 62 vid årets slut.

Sammanträden
Styrelsen har under 2021 haft 15 sammanträden varav två varit
planeringsmöten.
Ett begränsat extramöte hölls med bla revisorn Kerstin Öhman för att få råd
som kunde underlätta arbetet för kassören.
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Årsmöte
Årsmötet ägde rum 19 mars, digitalt. Tant Kofta, Lotta Blom föreläste om sitt
arbete med Ullen vi ärvde, lantrasernas bevarande och samarbetet med Båvens
Spinnhus.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Se kassörens redovisning. Årsavgiften har varit
250:-.

Medlemsaktuellt och andra aktiviteter
En ny aktivitet inleddes i början av hösten, medlemsaktuellt. Sista torsdagen i
månaden genomfördes kvällstid en digital aktivitet där någon inbjöds att
föreläsa i en timmas tid över ett ämne eller presentera sitt arbete/företag
varefter frågor, diskussioner och nätverkande följde. I efterhand har också
aktiviteterna ”hemma hos”,  ”öppet hus” och ”medlemsmöten” inkluderats i
medlemsaktuellt.
Under våren, 17 april, gjordes ett digitalt besök hos Gitte Söderbäck.
En digital kurs med Louise Ström, att väva band med brickor, genomfördes 24
april tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vidare hölls 5 maj  ett digitalt medlemsmöte. Vi fick ta del av Kul med Ull där
Huskroken med Kicki Nordin bla medverkade.
Två marknader i egen regi för medlemmar kunde genomföras, en i Stadsparken
4 september i samband med den landsomfattande Slöjdens dag med tema ull
och lin och en julmarknad 27 november i Vaksalaskolans matsal.
Den aktivitet som från och med hösten-21 benämns medlemsaktuellt
resulterade i tre presentationer, Woolpower som belyste företagets filosofi och
berättade om den expansion de står inför och Stefan Moberg som bla föreläste
om sitt arbete med att utveckla en svensk ”HarrisTweed” samt Ull i Upplands
styrelse som visade på sin bredd.

Hemsida och Facebook
Dessa två plattformar har använts som marknadsföringsredskap. Plattformarna
har också kontinuerligt uppdaterats med information om aktiviteter och allt
nytt i övrigt på ullfronten.
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Summering
Styrelsen har arbetat vidare med att digitalisera olika verksamheter och har
därför trots restriktioner i samhället kunnat nå ut och genomföra ett relativt
stort antal aktiviteter.

Januari 2022
Styrelsen
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