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1. INLEDNING
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928 av Karl Gustafsson med flera.
Föreningens syfte är, enligt stadgarna, att stöda och utveckla all slags slöjd och hantverk, såväl som fritidssysselsättning som
yrkesmässig.
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
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 utgår ifrån att föreningens verksamhetsledare arbetar heltid.
Som bas för föreningens verksamhet ligger en ny långsiktig arbetsplan för år 2022–2026.

Verksamhetsidé
Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. Att förena hantverkarna med varandra och att
förena hantverkare med allmänheten.
Vi jobbar med kunnande och företagande inom hantverk genom att ordna fortbildning, evenemang och kurser.
Hantverkskulturen vill vi stärka med träffar, studiebesök och medlemsresor liksom vi jobbade innan pandemin.
Verksamheten riktas både till yrkesverksamma hantverkare, deltidshantverkare 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 erbjuder fortbildningskurser för hantverkare till exempel i olika specialtekniker och företagande.
I kursutbudet finns också kortkurser som erbjuds åt såväl hobby- som yrkeshantverkare och en slöjdkurs för barn. Efterfrågan
styr utbudet och vi försöker arrangera det medlemmarna frågar efter.
Föreningens kursutbud är oftast korta helgkurser där man lär sig en specifik teknik, gärna med en ledare med
specialkompetens i den tekniken eller materialet.
Föreningen samarbetar med Ålands folkhögskola kring hantverkskurserna och då specifikt med hantverkslinjen på skolan. En
del kurser hålls också i Konstföreningens konstverkstad eller klubblokal på Fabriksgatan i Mariehamn.
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Föreningens kurser är oftast öppna för allmänheten men medlemmarna deltar med ett förmånligare medlemspris och har
förtur till populära kurser.
Kursutbudets fylls på under året men exempel på inplanerade kurser är:

Barnkurser
Slöjdtorsdag för barn i åldern 10–13 år fortsätter under våren 2023 och arrangeras
även på hösten om intresse finns och om vi får tag på ledare. Under kursen får eleverna
arbeta med flera olika hantverkstekniker och material. Ledarna är hantverkare eller
hantverkskunniga i den teknik och det material som de lär ut. På detta sätt får barnen
lära sig hur hantverk görs, att allt inte går snabbt och att man kan behöva rätt mycket
tålamod.
Att få göra en hantverksprodukt med egna händer från början till slut är givande och en
viktig motpol till det digitala liv som barnen lever idag. Vi tror också att de som fått en
insikt i hur en hantverkare arbetar och lärt sig känna teknikerna är en mer medveten
konsument i framtiden. Kursen är uppskattad och har varit fulltecknad de senaste åren.
Kursen hålls i Ålands Konstförenings konstverkstad.
T-skjorta tryckt på Slöjdtorsdag
Hexagon korgen – endagskurs
I april kommer Beatrice från Åbolands hantverk och lär ut hur man gör en hexagon korg.
Korgarna flätas av rottingband och blir luftiga vackra bruks- och inredningskorgar.
Andra kortkurser vi planerar
Skärsvarvningskurs med Åke Landström
Näverflätningskurs
Specialkurser inom keramik
Kring kurser i företagande samarbetar vi ofta med Mathantverkarna på Åland, då våra
medlemmars behov är väldigt liknande.
En dagskurs kring prissättning och intäkter för hantverksföretagaren är under planering.
Vi försöker arrangera kurser efter medlemmarnas önskemål.

2.2. Tema keramik
För 2023 har vi bestämt att keramiken ska vara i fokus. Denna gång som ett tema över hela året, istället för en skild temadag
eller -helg.
Under året hålls olika specialkurser inom keramik med olika ledare. Även föreläsningar och workshops inom ämnet keramik
ska arrangeras, ev. bjuda in någon försäljare inom området att komma och visa sina produkter, leror, glasyrer och verktyg.
I galleriet kommer sommarens gäst att vara en åländsk keramiker, och vi bjuder även in en till keramiker (utanför Åland) för
att visa något mera experimentellt eller innovativt.
Även en studieresa kan ha keramiken som tema, med studiebesök, utställningar och butiker inom området, kanske i Nyland
och Åboland på fastlandet.
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2.3. GALLERIET
Föreningen driver ett litet galleri på andra våningen på Torggatan
15 i Mariehamn, och vill på det sättet i första hand lyfta fram
konsthantverket men galleriet är även öppet för andra
konstformer.
Föreningen bjuder också in aktörer utanför Åland för att visa olika
sorters hantverk och -kunnande.
För att kunna bjuda in utställare behövs resurser till frakt av verk
och till resekostnader för utställarna. En uppskattad summa för
två sådana utställningar per år ingår nu i budgeten. Dock är all
sådan här verksamhet besvärlig nu i och med byråkratin med skattegränsen.
Galleriet är uppbokat hela 2023 så det finns ett behov av ett litet galleri i centrala Mariehamn. Utställningarna byts varje
månad, endast januari hålls utan utställning, då vi passar på att fräscha upp galleriet. I januari genomförs en större
renovering av det utrymmet där kontoret finns så då behöver Galleriet vara stängt.
Galleriets administration sköts av verksamhetsledaren och oftast gör hon även marknadsföringsmaterialet till varje
utställning. Julimånad som är årets bästa besöksmånad har vi reserverat för en inbjuden åländsk konsthantverkare som
styrelsen anser vara en bra representant för det åländska hantverket. 2023 är den inbjudna hantverkare verksam inom
keramiken.

2.4. Samprojekt
Nordiskt samprojekt
Styrelsen planerar ett nordiskt projekt under vintern-våren 2023 för att kunna söka pengar hösten 2023. Nordens Institut på
Åland kan ev. vara en samarbetspartner för detta. Idéer för detta nordiska samarbete har varit gemensam utställning eller ett
slöjdläger för ungdomar.

Samprojekt med andra hantverksföreningar i Svenskfinland
Under 2023 önskar Ålands Slöjd & Konsthantverk knyta förnyad och bättre kontakt till dessa föreningar och ev. börja
planeringen av någon sorts samarbete. Vi har en idé om ett läger för ungdomar, eller unga vuxna, för att visa dem hur det
är att vara hantverkare, med goda moderna exempel och även låta dem prova på olika hantverk. Planeringen fortsätter.

2.5. Projekt: Åländskt konsthantverk – Digital version
Vårt digitala projekt som påbörjades 2022 fortsätter under 2023.
Hantverk, slöjd och konsthantverk är ett viktigt kulturarv och på Åland har konsthantverket hög status och en befäst position.
Besökare uppskattar det lokalt producerade hantverket, ålänningarna ger gärna konsthantverk som gåva, och uppskattar
hållbart gjorda produkter samt vill gärna stöda småföretagarna.
Genom projektet vill vi göra åländskt hantverk tillgängligt för alla och dygnet runt.
Film:
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Det har producerats ett tjugotal filmer om hantverk och hantverkare på Åland, många under 1980 och 1990-talen. Dessa vill
vi samla in, digitalisera och lägga upp på en och samma plattform, en Youtubekanal.
Alla äldre filmer som vi får rättigheter att använda publiceras på Youtubekanalen, som är en enkel och lättillgänglig lösning
för alla. Där kan man sen hitta alla filmer om det åländska hantverket samlade på ett ställe.
I framtiden kan kanalen även utvecklas med att vi producerar instruktionsvideor där hantverkare visar hur man själv kan göra
något enklare hantverk eller hur en viss teknik går till.
I projektet ingår även nyproduktion av kortfilmer om åländska hantverkare, en har gjorts redan 2021.
Under hösten 2022 görs två kortfilmer, mera som hantverksporträtt och två till kortfilmer planeras till våren 2023.
Portal:
Det kommer rätt ofta in förfrågningar till föreningens kontor om vilka hantverkare som har en viss sorts produkter eller kan
utföra något speciellt. Därför skulle det vara bra att ha en portal med aktuell information att hänvisa till. Där man kan hitta
presentationer av konsthantverkarna och deras utbud, som produkter, till exempel företagsgåvor, utsmyckning, kursutbud,
reparationer de kan åta sig och andra tjänster de kan utföra.
Portalen VILIGT.AX tas fram just nu (hösten 2022) och ska lanseras i november 2022.
Det är Joy Westerberg, (ung grafisk designer som studerat kommunikationsdesign) som formger och bygger portalen. Vi
anlitar Maria Rosenlöf för att ta inspirationsfoton/promotionsbilder för portalen och även andra fotografer för att ta ev.
bilder som kan behövas, både produkt-, porträtt och verkstadsfotografier.
Texterna redigeras av en redaktör så att de är lättförståeliga och ”pratar samma språk” på hela plattformen.
Historiskt material som filmerna nämnda ovan ska också gå att hitta via portalen.
Plattformen VILIGT.AX ska finnas framför allt för den åländska marknaden i första skedet. Den ska lyftas fram i annonsering
och direktreklam till företag, kanske på mässor och andra event. Men översättning till engelska och finska kan också komma
längre fram.
Siten ska vara lättförstådd och enkel att söka på, och ge ett professionellt intryck. Portalen ska vara lätt att underhålla och
förändra, detta ingår i föreningens ordinarie verksamhet, som en av verksamhetsledarens uppgifter.
Nästa år ska så många hantverkare som möjligt knytas till portalen och den ska även marknadsföras aktivt under året, t.ex.
genom riktade mejl till exempel till företag, ev. direktutskick eller tidningsannonser.
Portalen uppdateras två gånger om året och deltagande hantverkare bekräftar att allt är ok, uppdaterar info eller så tas deras
profil bort, informationen hålls aktuell.
Under 2023 utvecklar vi portalen och hoppas kunna lansera den även inom besöksnäringen och upplevelseturismen, genom
att erbjuda och marknadsföra kortkurser, workshops och prova på tillfällen som hantverkarna kan erbjuda våra besökare,
förutsatt att det finns hantverkare som kan erbjuda detta. Kring detta samarbetar vi med VisitÅland.
För detta projekt som pågår under 2022–2023, har sökts och erhållits extra finansiering. Projektet har en skild budget men
verksamhetsledaren fungerar som projektledare.

2.6. Planering av ny gemensam utställning
I enkäten till våra medlemmar framkom att de ansåg de gemensamma utställningarna som mycket viktig del av föreningens
verksamhet. Detta gäller både aktiva hantverkare och de som ”enbart” är hantverksintresserade, stödjande medlemmar.
Styrelsen utreder under resterande del av 2022 om det skulle vara möjligt att arrangera någon gemensam utställning
någonstans på Åland sommaren 2023. För att inte behöva avlöna personal för övervakning bör utställningen hållas i ett redan
övervakat utrymme, kanske i samarbete med något företag eller organisation. Om en sådan möjlighet hittas börjar
planeringen av utställningen så fort som möjligt och fortgår under första halvåret 2023. En gemensam sommarutställning
sommaren 2023 ingår i budgeten.
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3. ÖVRIGT
Kulturnatten i Mariehamn
Under kulturnatten visar vi hantverksfilmen som producerade
2021 och även hantverksporträtten som görs 2022–2023.
Detta kunde gärna ske utomhus genom projicering mot någon
slät vägg i staden. Även portalen kan lyftas fram under
Kulturnatten för att nå en bred publik. Ev. arrangerar vi även
en hantverksmarknad eller prova på aktiviteter.

Studiebesök och resor
Medlemsresor arrangeras efter önskemål, förslag och möjlighet.
Kanske en Lapplandsresa eller resa till någon julmarknad i Europa kan vara intressant.
Ev. kan en sådan resa arrangeras som ett samarbete med en annan förening, som t.ex. Åbolands hantverk.

Samarbete inom Svenskfinland
Föreningen samarbetar med motsvarande föreningar i Svenskfinland; Åbolands, Österbottens samt Nylands hantverk och
utbyter idéer och information.

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:
VisitÅland, Företagarna på Åland och City Mariehamn. Genom medlemskapet utbyter de olika föreningarna information.

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 en sluten Facebookgrupp för medlemmar. Ålands Slöjd & Konsthantverk finns även på
Instagram och Twitter.
Medlemmarna får information per medlems-e-post, tidningarnas kalendrar, sociala medier och hemsidan.

Karl Gustafssons stipendiefond
Föreningen förvaltar Karl Gustafssons stipendiefond som är instiftad för att hedra föreningens grundare.
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 i fråga om slöjd, hantverk och
konsthantverk.
De år det kommit in inbetalningar till fonden betalas stipendier ut. Föreningen uppvaktar också medlemmar som fyller jämnt
med en inbetalning till fonden. Våren 2022 betalades stipendier ut till duktiga slöjdare i högstadieskolorna.
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4. BUDGET

Budget 2023

100 % tjänst

Kostnader:

TOTAL BUDGET

Löner inkl semesterpremie
Lönebikostnader
Styrelsearvoden, arvoden
Lönekostnader totalt

43 060 €
9 671 €
18 250 €
70 982 €

Övriga kostnader:
Hyror
inventarier, material
Administration; bank, telefon..
Köpta tjänster, bokföring, grafiker
Resekostnader, representation
Annons, trycksaker, hemsida
Övriga kostnader totalt

Kost. totalt

9 300 €
2 550 €
1 200 €
5 200 €
5 200 €
2 800 €
26 250 €
97 232 €

Intäkter:
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Övriga intäkter
Understöd o bidrag

Intäkter tot

4 000 €
8 240 €
4 922 €
80 070 €
- €
97 232 €
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