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1. INLEDNING 
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. 
Föreningen ska, enligt stadgarna verka för främjande och förkovran av all slags slöjd och hantverk, såväl för 
husbehov som yrkesmässigt. Föreningsmedlemmarna är både utbildade eller självlärda yrkeshantverkare och 
personer som har hantverk som hobby eller bara är intresserade av hantverk.  

Ordet hantverk används i denna verksamhetsplan som ett överbyggande begrepp mellan slöjd, hantverk och 
konsthantverk. Med hantverk avses produkter som är skickligt utförda för hand i enstaka exemplar eller i små serier 
med god känsla för både material och form/funktion. 

Föreningen har en styrelse med för nuvarande, 6 medlemmar och en ordförande. Liksom liknande föreningar både i 
Sverige och i Finland har föreningen en anställd hantverkskonsulent/verksamhetsledare som administrerar 
verksamheten.  
Verksamhetsplanen för 2017 utgår ifrån att föreningens verksamhetsledare arbetar heltid. 
Som bas för föreningens verksamhet ligger en ny långsiktig arbetsplan för år 2017- 2021. 

 

Verksamhetsidé    
Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. Att förena hantverkarna med varandra 

och att förena hantverkare med allmänheten.  

Verksamheten 2017 fokuserar på kunnande och företagande inom hantverk med verksamhet som fortbildning, 

evenemang och kurser, men även på hantverkskulturen med träffar, studiebesök och utställningar.  

Verksamheten riktas både till yrkesverksamma hantverkare och hantverksintresserade.  

 

Värderingar     

KREATIVITET – KUNNANDE – FÖRETAGANDE - KULTUR 
- verksamheten bygger på kreativitet och förmedlande av kunskap om hantverk 

- hantverk utvecklar skickligheten, genererar välfärd och gör omgivningen mer estetisk  

- hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster 

 

2. ÅTGÄRDER 

2.1. Kursverksamhet 
Föreningen fortsätter att erbjuda fortbildningskurser för hantverkare t.ex. i olika specialtekniker och företagande.  
I kursutbudet finns kortkurser som erbjuds åt såväl hobby- som yrkeshantverkare såväl som kurser för barn. 
Föreningen samarbetar med Ålands folkhögskola kring hantverkskurserna och då framförallt med hantverkslinjen.  

 
Föreningens kurser är öppna för allmänheten men medlemmarna får delta till ett rabatterat pris och har förtur till 
populära kurser.  
 
Vi gjorde en enkät bland medlemmarna i september 2016 och försöker möta deras önskemål kring 
kursverksamheten.  
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Exempel på inplanerade kurser:  

 
Pilflätning med Steen H Madsen 
Steen H Madsen kommer till Åland i månadsskiftet augusti-september även detta år och håller kurs. Kursen har 
arrangerats många år men det kommer alltid till nybörjare. Deltagarna har blivit mycket duktiga på hantverket 
pilflätning och föreningen kommer att visa en utställning i GALLERIET med deltagarnas arbeten. Kursen hålls i 
samarbete med Ålands Folkhögskola och i deras lokaler och 2017 är det 3 dagar lång.  
 

Tillverkning av enekorgar 

Den här kursen var planerad redan till 2015 men eftersom kursledaren insjuknat i borrelia har den skjutits fram. Vi 
hoppas att Mikael Svensson från Sverige, mästare i enekorgsflätning nu tillfrisknat så att han kan komma till Åland 
och hålla en helgkurs där deltagarna lär sig allt från att ta vara på enen till att tillverka färdiga korgar. Kursen har 
önskats länge och vi hoppas att den kan bli av detta år.  

 
Produktplanering med Camilla Moberg 

I början av året arrangeras en veckoslutskurs i produktplanering med formgivare Camilla 

Moberg från Fiskars bruk. Deltagarna lär sig om porduktplaneringsprocessen och får även 
hjälp av Camilla med sina egna produkter.  

 
Barnkurser 
Slöjdtorsdag för barn i åldern 10-13 år fortsätter våren 2017 och arrangeras även på hösten om 
intresse finns. Under kursen får eleverna arbeta med flera olika hantverkstekniker och material. 
Kursen hålls i Bild & Formskolans lokaler och även i Kulturfabrikens verkstad.  
Föreningen arrangerar även endagskurser för vuxen + barn i olika tekniker under året.  

 
Slöjdkollo 
Föreningen planerar att hålla ett Slöjdkollo i början av juni även denna 
sommar, kollot hålls i verkstaden i Kulturfabriken eller i någon 
skolslöjdsal. Kollot är för barn från 9 år och hålls av slöjdklubbsledare 
Stefan Lomner. Kollot pågår under 3 timmar i 3 dagars tid. Vi har haft två 
pass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen, dvs totalt 16 barn.   

 
Textiltryckskurser 
Föreningen har utrustat verkstaden i Kulturfabriken för att medlemmarna 
ska kunna belysa tryckramar och trycka textil där. 2017 arrangeras någon kortkurs i olika trycktekniker för att 
inspirera medlemmarna och öka användandegraden på verkstaden.  

 
Förpacknings- och skyltningskurs 
En kortkurs i skyltning av butik och mässmonter planeras att hållas under året. Här ingår också en kurs eller 
föreläsning om förpackningar, displayer och annat som behövs för att göra en produkt säljbar i butik eller till 
återförsäljare.  
 
Kurs i att göra trätunnor 
Föreningen försöker få tag i en kursledare som kan lära ut hur man tillverkar trätunnor eftersom detta har 
efterfrågats och även kunde tilltala våra manliga medlemmar. 
 
 

http://www.camillamoberg.fi/
http://www.camillamoberg.fi/
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Kurs i spånad  
både med slända och spinnrock, ett medlemsönskemål som arrangeras om lärare hittas.  

 

Föreläsningar 
Föreningen arrangerar föreläsningar i t.ex. företagande och marknadsföring. Dessa föreläsningar erbjuds även till 
Folkhögskolans hantverkslinjes studerande.  Föreningen informerar även medlemmarna om andra arrangörers 
föreläsningar som Ålands Näringslivs FÖRETAGARSKOLA som passar bra även för hantverksföretagaren.  

 

 

2.2. Marknadsföring  
 

Sommarutställning  
Föreningen har i många års tid arrangerat gemensamma sommarutställningar där hantverkarna kan visa upp sina 
produkter för sommarbesökarna. 
Sommaren 2017 fortsätter föreningen sitt samarbete med museet och Eckerö Post- & tullhus och arrangerar igen 
en stor samutställning i huset. VÅGA sommaren 2016 var en stor succé och mycket omtyckt både av utställare och 
besökare.  
Utställningens kostnader betalas av Museibyrån men det mesta arbetet med planering och uppbyggnad görs av 
föreningen. Vi planerar redan under hösten 2016 och utställningen öppnar i början av maj och visas till sista 
augusti. Utställningen kommer troligen att kopplas till Finland 100 år med temat “Tillsammans”.   
Utställningen granskas antingen av jury eller kurator och planeras av en utställningsarkitekt.  
Ålands Slöjd & konsthantverk gläds åt det fortsatta förtroendet vi fått av Museibyrån.  
 

Åland Design Market 
Föreningen satsar i år på att exportera konceptet utanför Åland, antingen till Stockholm eller Helsingfors.  
I fall Ålands Sjödagar arrangeras i sommar, deltar vi ev. även där.  
 

Marknadsföring av föreningen 

Ålands Slöjd & konsthantverk deltar i Kulturnatten i augusti 2017 genom att visa olika hantverktekniker och ordna 
prova på aktiviteter i och kring huset vi finns i.  
 

 

2.3. GALLERIET 
Föreningen driver ett eget galleri på Torggatan 15 i Mariehamn och vill genom den verksamheten lyfta fram 
hantverket men det är även öppet för andra konstformer. Föreningen bjuder också in aktörer utanför Åland för att 
stimulera medlemmarna och visa lite olika sorters hantverk.  
Galleriet är redan uppbokat fram till sista augusti nästa år så intresset är stort.  

 
2.4 Gemenskap 

Föreningen har de senaste åren fått många nya medlemmar och en del av dessa är nyinflyttade.  Det finns intresse 
av att bara umgås och ev. göra något enkelt tillsammans. Träffarna kan också vara i form av så kallade stickcaféer 
där man träffas och gör sitt eget hantverk. Föreningen ska försöka arrangera träffar en gång i månaden.   
 

2.5. Samprojekt 

Ålands Slöjd & Konsthantverk har i samarbete med Modus r.y. - en hantverks- och formgivningsförening från 
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Tammerfors och aktörer i Sverige och Norge sökt finansiering för en vandringsutställning kallad SQIN.  
 
Tillsammans med Modus planerar vi under året också en samutställning på temat “Man Maker” - om manligt 
hantverkande.  

 

 

3. ÖVRIGT 

 
Kulturfabriken 
Inom samarbetet Kulturfabriken arrangeras en kursserie för äldre, där de får prova på olika konstarter, 
fotografering och olika hantverkstekniker.  
 
Samarbete inom Svenskfinland 
Föreningen samarbetar med motsvarande föreningar i Svenskfinland; Åbolands, Österbottens samt Nylands 
hantverk.  
I början av 2017 genomförs en fortsättning på samprojektet ”Boot Camp för hantverkare, konsthantverkare och 
formgivare” som skedde 2015.  Det blir en endagskurs i “Planera ditt företagarår” där det ingår både sociala medier 
och marknadsplanering. Nylands hantverk administrerar projektet men alla fyra föreningar hjälps åt att planera och 
genomföra det.   
Även nya samarbeten med systerföreningarna planeras under året.  
 
Förbundet för hemslöjd och konsthantverk TAITO r.f.  
Föreningen är medlem i det nationella Centralförbundet för Hemslöjd och Konsthantverk och får därmed 
information om vad som händer inom hantverket i Finland.   

 
Föreningen är medlem i följande föreningar förutom Centralförbundet: 
VisitÅland och Ålands Företagarförening.  
 
Studiebesök och resor 
Föreningen arrangerar i januari en medlemsresa till FORMEX mässan i Älvsjö. I augusti blir det även en studieresa 
till Fiskars med ett besök av sommarutställningen där och även verkstadsbesök.  

 
Informationsförmedling 

Föreningen arbetar kontinuerligt för en ökad publicitet för åländskt hantverk både på och utanför Åland. Hemsidan 
hålls hela tiden uppdaterad och aktuell, så att den kan användas som informationskanal för hantverksintresserade. 
Föreningen har en Facebooksida och Twittersida och sprider information även via dessa kanaler.  
Föreningen har också en hemsida där medlemmarna får presentera sina verksamheter och företag med foton, 
kontaktuppgifter och informationstext. Sidan heter ”Konsthantverkare på Åland” och finns på 
http://www.konsthantverk.ax/medlemmar/. Sidan fylls på vartefter medlemmarna skickar in information.  
 
Medlemmarna får information per medlemsbrev, e-post, tidningarnas kalendrar, sociala medier och hemsidan.  
 
Karl Gustafssons stipendiefond 
Föreningen förvaltar Karl Gustafssons stipendiefond som är instiftad för att hedra föreningens grundare och 
avkastningen från fonden ska i första hand delas ut som stipendier och stöd till elev vid i landskapet verkande skola, 
institution eller företag eller annan person som visat särskilt intresse och skicklighet ifråga om slöjd, hantverk och 
konsthantverk. Nya fondkort tas fram genom en tävling bland medlemmarna och fonden marknadsför mer aktivt 
under året.   

http://www.konsthantverk.ax/medlemmar/
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4.  BUDGET 

 

 

 

Kostnader: TOTAL BUDGET

Löner inkl semesterpremie 41 373 €                  

Lönebikostnader 9 272 €                    

Styrelsearvoden, arvoden 14 900 €                  

Lönekostnader totalt 65 545 €                  

Övriga kostnader:

Hyror 9 310 €                    

inventarier, material 3 000 €                    

Administration; bank, telefon.. 4 740 €                    

Köpta tjänster, bokföring, grafiker 4 000 €                    

Resekostnader, representa 4 500 €                    

Annons, trycksaker, hemsida 3 845 €                    

Övriga kostnader totalt 29 395 €                  

Kost. totalt 94 940 €                  

Intäkter:

Medlemsavgifter 3 700 €                    

Deltagaravgifter 9 600 €                    

Provisioner -  €                        

Övriga intäkter 575 €                       

Sponsor o annonsintäkter 1 000 €                    

Understöd o bidrag 80 065 €                  

Intäkter tot 94 940 €                  


