LINUM 2019

Linum ges ut av Västerbottens linförening Linnea. Föreningens uppgift är att främja
och bevara lintraditionen i Västerbotten. På Hemsidan http://vasterbottenslin.se.
finns bl.a. kontaktuppgifter, aktiviteter, föreningshandlingar, Linum, länkar. På
Facebook: https://www.facebook.com/vasterbottenslin finns bl.a. aktuella händelser i
linföreningen, foton, tips, möjlighet att kommunicera föreningsmedlemmar emellan.

Odla mer lin hemma
2019 har vi ingen linåker på Gammlia. Vi är tillbaka där senast 2021 då museet har
återinvigning och jubileum. Men odla gärna lite spånadslin hemma, vi behöver utsäde för
framtiden. Oljelin har vi gott om, du han få frön gratis och njuta av sommarens vackra
blå blommor. (Kan sås i Västerbotten ca v 21-23). Kontaktperson: Karin.
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styrelse från 2019:
Karin Viklund
Saskia Sandring
Harriet Bodén
Solbritt Lindvall
Martha Johansson
Anita Olofsson
Ulla Lindh

070-6938127
072-2025817
073-0610740
0730-694333
070-3952848
070-3258087
070-2847144

Årsmöte 2019: Lövånger var platsen och dagens gäst var Susan N Sondell,
Dekorativbyrån Umeå, som visade och höll föredrag om knappar. Vi hade med egna
knappar och fick dem daterade och värderade. Att en liten knapp kan berätta så
mycket!
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AKTIVITETER 2019
6 april Textilfesten i Skellefteå. Bord och visning av bl.a. spinning med slända och
spinnrock.
29 juni Kyrkhelgen i Bonnstan, Skellefteå. Beredning, spinning mm. Ulla kontaktperson
11 juli Rismyrliden. Beredning, spinning mm. Harriet kontaktperson.
7 september, Umeå. Hemslöjdens dag, aktiviteter med Hemslöjden. Martha
kontaktperson
augusti-september i Umeå/Gubböle, Frörepning, beredning. Karin kontaktperson
Ev deltar vi också på hantverkarvecka i Lövånger och marknad i Olofsfors.
Hantverkskvällar med spinnkurs, Umeå, tisdag, start september. Anita kontaktperson
Hantverkskvällar och spinnkurs, Bureå, ca 1 gång i månaden. Ulla är kontaktperson.
Föreningsresa 2019? Styrelsen och en planeringsgrupp började planera för bussresa
till Dalarna eller Stockholmsresa, bägge med 2 övernattningar. Nu, i slutet av maj, inser
vi att vi inte mäktar med en föreningsresa denna sommar. Men ett förslag till alla
medlemmar är att besöka Skansens ull- o linvecka 24-27 aug, och att söka ressällskap
bland andra medlemmar, via vår Facebook-sida eller på annat sätt. Se mer om Skansen
på http://www.skansen.se/sv/lin-ull-1. Så tar vi nya tag med resandet igen framöver.
Kort om förra årets verksamhet
Vi visade linberedning och spinning i Skellefteå på Kyrkhelgen och på Textilfesten, i
Bureå på Nationaldagen, i Umeå på Hemslöjdens dag och en dag i Rismyrliden. Många
intresserade ville titta och prata lin. Vid några av tillfällena sålde vi även olika
linprodukter. Spinning lärde vi ut på en särskild kurs i Lövånger och på våra
hantverkskvällar vintertid i Umeå och Bureå. I Lövånger rötade föreningen lite lin så att
alla intresserade fick möjlighet att se hur detta går till. Där gjordes även en linåker
med olika linsorter.

Medlemsavgiften, till bankgiro 5665-5020, är 100 kr/år. Kontaktpersoner: Martha
Johansson Umeå 070-3952848, Jeanette Stark 070-5864128, Harriet Bodén 0730610740

Ha en trevlig sommar! /Styrelsen
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Bilaga GDPR

Om hanteringen av personuppgifter i vår förening
Sedan maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR, med regler för hur
personuppgifter ska behandlas på ett tryggt sätt. De personuppgifter som sparas i
medlemsregistret för Västerbottens linförening Linnea, är för- och efternamn,
hemadress, telefon samt mejladress om du meddelat denna. Vi använder uppgifterna för
att skicka information till föreningsmedlemmar, pricka av att årsavgiften betalats,
bokföra kurser vi anordnar bl.a. i samarbete med Folkuniversitetet samt föra statistik
över antal medlemmar inför exempelvis bidragsansökningar. Dina uppgifter sparas under
tiden du är medlem och gallras om du lämnar föreningen. Personuppgiftsansvarig är
styrelsen. Kontakta styrelsen om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, eller för att
begära ändring av uppgifter eller hantering. Västerbottens linförening kommer aldrig
att sälja personuppgifter eller lämna över personuppgifter till tredje land.
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