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1. INLEDNING
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928.
Föreningen skall enligt stadgarna verka för främjande och förkovran av all slags slöjd och hantverk, såväl för
husbehov som yrkesmässigt.
Som bas för verksamheten ligger en långsiktig arbetsplan för åren 2017-2021, som kompletteras med en
åtgärdsplan inför varje nytt verksamhetsår.
Visionen för år 2021 är att Ålands Slöjd & Konsthantverk är en känd kulturaktör för allmänheten på Åland
och föreningen är känd inom hantverksvärlden i svenskFinland och Stockholm/Upplandsregionen genom läger
och utbyten. Föreningen är en aktiv förespråkare för kvalitativt hantverk och fungerar som ett stöd för
hantverksföretagaren.

VERKSAMHETSIDÈ
Verksamhetsidén är att stöda hantverkskulturen som kunnande och näring. Att förena hantverkarna med
varandra och att förena hantverkare med allmänheten.

2. ÅTGÄRDER
2.1. Kursverksamhet
Föreningen erbjuder fortbildningskurser för hantverkare t.ex. i olika specialtekniker eller företagande. I kursutbudet
finns även kortkurser som erbjuds åt såväl hobby som yrkeshantverkare såväl som kurser för barn. Föreningen
samarbetar med Ålands folkhögskola kring hantverkskurserna och marknadsför även deras kurser till
medlemmarna.

Barnkurser
Föreningens pysseltorsdagar för barn i åldern 10-13 år fortsatte
även under vårterminen 2016. Kursen hölls i Bild & Formskolans
lokal med 11 tillfällen. Under kursen arbetade eleverna med flera
olika hantverkstekniker och material. Formgivare Saara
Karrenpalo och trähantverkare Stefan Lomner delade på
kurstillfällena. Barnen fick alltså prova på mera trä- och hårdslöjd
än tidigare, vilket uppskattades. De fick också prova att
sandblästra glas med Ritva Saloranta.
Det var länge oklart med lärare till kursen inför hösten vilket ledde
till att den marknadsfördes för sent för att få tillräckligt många
deltagare. Vi gör ett nytt försök igen nästa höst om vi hittar lärare.

Crafting together
För att slöjda tillsammans behövs inget gemensamt språk. Under
våren 2016 arrangerade föreningen hantverksträffar för vuxna en
gång i månaden i Kulturfabriken. Vi bl.a. målade påskägg, knöt
makramé och gjorde vändagskort.
Träffarna marknadsfördes via Medis svenskakurser och Emmaus
men lockade väldigt få deltagare trots att de var helt gratis. Under
hösten hölls några medlemsträffar istället.
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Slöjdkollo
15-17 juni arrangerade föreningen ett slöjdkollo för barn från 7 år och uppåt. Kollot pågick i tre dagar, tre
timmar/dag och barnen fick då prova på tre olika tekniker; tova, tälja och luffarslöjd. Intresset var så stort att det
hölls en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Kollot arrangerades även 2015 och liksom då var det Stefan
Lomner, utbildad slöjdklubbsledare, som ledde barnen i aktiviteterna.

Pilflätning med Steen H Madsen
Under 4 hela dagar 3-6 september flätade 7 flitiga deltagare pil till korgar. Steen Madsen var kursledare även detta
år och bland deltagarna fanns både nybörjare och såna som deltagit i många år; alla lika nöjda efter kursens slut.
Kursen hölls som tidigare i gott samarbete med Ålands Folkhögskola i och utanför deras träverkstad.

Glasmosaikkurser
Vi firade TAITO-veckan med en kortkurs i glasmosaik 16-17 april.
Ritva Saloranta höll kursen i Konstföreningens verkstad på Fabriksgatan 4.
De 9 deltagarna fick göra en fönsterdekoration och prova på två olika
tekniker, glasmosaik och sandblästring. De var mycket intresserade så vi
arrangerade även en fortsättningskurs inför julen där deltagarna fick göra
ljuslyktor och bollar. Även den kursen var fulltecknad.

Glasfusing för barn och vuxen
29 november skapade 6 par (barn+vuxen) smycken i glas tillsammans med
glaskonstnär Ritva Saloranta. Kursen hölls i Konstföreningens verkstad och
var mycket uppskattad och även här efterfrågades en fortsättningskurs.
Den planeras till våren 2017.

Skärsvarvning
En skärsvarvningskurs med Åke Landström arrangerades också i samarbete med Ålands Folkhögskola i april, kursen
hölls för de studerande på hantverkslinjen men 4 extraplatser erbjöds till föreningens medlemmar.

Inställda kurser
Föreningen erbjöd också en helgkurs i produktutveckling med formgivare Camilla Moberg från Fiskars bruk. Kursen
fick dock för få anmälningar för att kunna genomföra.

2.2. Föreläsningar
Hantverkare berättar
Tisdagen 26 januari kl. 18.30 arrangerade föreningen en kväll där textilhantverkare Ann Granlund berättade om sin
verksamhet, sina mönster och tankar kring hantverksföretagande. Hon visade många härliga bilder för ett tiotal
intresserade åhörare.

MOMS kväll för hantverksföretagare
Jonny Mattsson, ombudsman för Företagarna på Åland, berättade generellt om momsreglerna och om moms i
handel utanför Åland under en kväll den 9 november. 8 personer lyssnade och diskuterade frågorna med Jonny.

2.3 Craft & design market
Under sommaren arrangerade föreningen en marknad i Mariehamn vid två tillfällen. Åland Craft & Design Market
var en kvalitetsmarknad för hantverk, konsthantverk och formgivning.
Första tillfället var fredag och lördag 22-23 juli under Ålands Sjödagar i Sjökvarteret, och sen satte vi upp våra tält
på torget under Kulturnatten 12 augusti.
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Totalt deltog 13 medlemmar, en del vid båda tillfällena och en del bara vid ett av dem. Detta var en minskning mot
året innan vilket gjorde att föreningen fattat beslutet att inte arrangera någon marknad på hemmaplan 2017. Det
verkar finnas försäljningstillfällen ändå för hantverkarna på Åland under sommaren.
Craft & Design Market var ändå uppskattat av besökarna och även av medarrangörerna. Föreningen planerar att
föra ut marknaden till Stockholm eller Helsingfors under 2017 och se om vi då får flera deltagare med.

2.4. Utställningar
VÅGA
Ett av årets stora projekt var sommarutställningen VÅGA i Eckerö Post- & tullhus med 31 deltagare. Utställningen
öppnades 28 maj av kulturminister Tony Asumaa med flera hundra besökare och höll öppet dagligen fram till sista
augusti.
Utställningen kuraterades och planerades av formgivare Chiqui Mattson. Smyckekonstnär Annika Åkerfelt visade
sina porslinssmycken i en speciell gästutställning på inbjudan av föreningen och Eckerö Post- & tullhus.
Utställningen var mycket uppskattad både av besökarna och deltagarna och sågs av totalt över 12 830 personer.
VÅGA var ett samarbete mellan Åland landskapsregerings Museibyrå och Ålands Slöjd & Konsthantverk och
samarbetet fortsätter 2017. Inom december var det dags att anmäla sig till inkommande sommars utställning i EPT.

2.5. Flytt och öppning av GALLERIET
I slutet av maj flyttade föreningen kontoret till
Torggatan 15 och efter renovering gjord med
talkoarbete kunde vi öppna vårt nya galleri 23 juni.
Galleriverksamheten är möjlig tack vare samarbetet
med Viktor Crafts & Design i nedre våningen som
håller det öppet och tar hand om ev. försäljning från
utställningarna.
Galleriet är en helt ny verksamhet för föreningen och
har varit mycket omtyckt. Under 2016 har vi haft
fotografer, konstnärer, hantverkare och
”Uttryck” av Marlene Lindbäck och Gunilla Nordlund var den
konsthantverkare som har ställt ut. Det har varit lätt
första utställningen som visades i GALLERIET
att få utställare tack vare att det är så litet och i
nuläget är det inbokat utställningar fram till sista februari 2018.
I december höll föreningen en gemensam julutställning i Galleriet, ” Strålande jul” där 13 medlemmar deltog.
I och med flytten till Torggatan har det även blivit enklare för besökare att komma in till kontoret och vi har därmed
en bättre kontakt med medlemmarna numera.

3. ÖVRIGT
3.1. KulturFabriken
Under Kulturfabrikens flagga arrangerades ännu i början av år 2016 en föreläsning med Daniel Johansson och en
gemensam middag för de som varit med och skapat Kulturfabriken. Namnet och logon finns kvar och vi kan
använda den i gemensamma sammanhang med de andra föreningarna även om projektet är avslutat.

3.2. Samarbete inom Svenskfinland
Föreningen samarbetar med motsvarande föreningar i Svenskfinland; Åbolands, Österbottens samt Nylands
hantverk. Under 2016 planerades föreläsningar som genomförs i alla regioner i början av 2017.
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3.3. Nomineringar
Föreningen nominerade Lugnet Keramik och Guldviva till TAITO priset som delas ut vartannat år av
centralförbundet TAITO. Tyvärr fick Åland inget pris den här gången.

3.4. Kontakter utanför Åland
Föreningen är medlem i Förbundet för Hemslöjd och Konsthantverk Taito r.f., som fungerar som takorganisation för
de regionala hemslöjds- och konsthantverks-föreningarna i Finland, och får därmed information om vad som
händer inom hantverket i Finland.
Föreningen samarbetar sedan hösten 2015 med design- och konsthantverksföreningen Modus i Tammerfors. De är
gästutställare i Eckerö Post- & tullhus sommaren 2017 och under 2018 ställer föreningarna ut tillsammans i
Tammerfors. Vi försöker också få igång ett nordiskt samarbete med Modus och liknande aktörer i Sverige och
Norge.

3.5. Informationsförmedling
En viktig del av föreningens verksamhet är att vidareförmedla och sprida information om hantverksbranschen,
både på hemmaplan och i Finland och Norden, till medlemmarna. Föreningen skickade ut ett par medlemsbrev
under året och per e-post har information gått ut till medlemmarna 3-5 gånger i månaden. Information finns också
tillgänglig på föreningens hemsida, Facebooksida, Twitter och Instagram.

3.5. Karl Gustafssons stipendiefond
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. förvaltar Karl Gustavssons stipendiefond. Under 2016 utbetalades inga
stipendier men efter några inbetalningar under hösten kan vi dela ut stipendier för totalt 500€ våren 2017.
Stipendierna ges till elever i grundskolan som
utmärkt sig i slöjdämnen samt till en studerande på
hantverkslinjen vid Ålands Folkhögskola.

3.6. Medlemskap
Föreningen är medlem i följande organisationer; Visit
Åland, Ålands Sjödagar, Ålands Bildningsförbund,
Förbundet för Hemslöjd och Konsthantverk Taito r.f.
och Ålands Företagarförening.

4. ADMINISTRATION

VÅGAutställningen i Eckerö Post- & Tullhus

STYRELSEN
Föreningen håller två allmänna möten per år. Vårmötet hölls onsdagen 20.4 i Viktor Crafts & Design,
Torggatan 15 där Inger och Linda berättade om sin nya butik och vi berättade om föreningens nya lokaler och
galleriet på andra våningen.
På höstmötet som hölls i SALT Konsthantverks lokaler 18 oktober fick Saara Karrenpalo förnyat förtroende
som ordförande. Lina Nyberg-Heiniö återvaldes som styrelseledamot och Emelie Westerlund och Birgitta
Häggblom valdes in som nya ledamöter.
Resten av styrelseledamöterna för 2016 var Linda Karlsson, Ann-Louise Törnqvist och Edward Johansson
Marlene Lindbäck och Zygeda Jurgutyte.
Styrelsen höll nio möten under året.
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PERSONAL
Föreningens verksamhetsledare var anställd på 80 % under 2016.
Föreningen anlitade medlemmar eller utomstående som kursledare. Frivilliga insatser bidrog även detta år till
förverkligande av föreningsverksamheten, framförallt i färdigställandet av kontoret och galleriet samt vid
uppbyggnaden av VÅGAutställningen.

5. MEDLEMMAR
Föreningen hade under året 115 betalande medlemmar vilket är en ökning från föregående år.
Föreningsmedlemmarna i Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. är både utbildade och självlärda hantverkare
eller personer som är intresserade av hantverk.

6. ÅRETS RESULTAT
Föreningens verksamhet finansierades med bidrag från Ålands Kulturdelegation, Svenska kulturfonden och
Mariehamns stad samt med medlems- och deltagaravgifter.
Verksamhetens resultat är -170 €.

Eget kapital och reservering
I föreningens egna kapital ingår Karl Gustafssons stipendiefond som föreningen förvaltar,
motsvarande 5 505 €. Härifrån utbetalas stipendier för 500€ våren 2017.
Eftersom föreningen har fast anställd personal bör föreningen ha ett reservkapital, speciellt eftersom de två
första månaderna varje år löper utan besked om verksamhetsbidrag. Dessa månaders kostnader (lön + hyra)
uppgår till ca 7 500€. I fall av nödvändig uppsägning p.g.a. minskade bidrag har den anställda
verksamhetsledaren fyra månaders uppsägningstid vilket innebär ytterligare kostnader på ca 12 800€.
Uppsägningstiden för föreningens verksamhetslokaler är också 3 månader.
Föreningen har därför sett till att ha ett reservkapital om 15 000€ placerade på ett separat konto för att hållas
skilt från övrig verksamhet. Besluten om reservering av dessa medel godkändes på vårmötet 2012.
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