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VERKSAMHET UNDER ÅRET

ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls i Bureå i vackra Hembygdsgård. Uppslutningen var god och till toner från
Bure Spelgille fick deltagarna inspiration och många fina idétips utifrån de olika alster
som Buregruppen visade upp. Som vanligt utmärkt sopplunch och fika!
LlNÅKER PÅ GAMMLIA
Sommarvädret var ganska omväxlande och vi fick god hjälp med rensning och vattning,
av både föreningsmedlemmar och museipersonal. Linåkern såg fin ut hela sommaren, med
skyltar till hjälp för de många besökande - som ofta har frågor. Roligt att vårt eget lin
växte så bra, alltså där vi använt frö från förra årets lin på Gammlia. 15 september
ryckte och frörepade vi, för att samla mer frö till kommande år. Stråna blev mycket
fina men inte så långa, kan bli fin fiber, väntar nu på rötning.

HEMBYGDSDAG I BUREÅ MED MARKNAD, 6 juni. Det var dåligt väder så det
blev ingen linberedning. Men Yvonne Persson och Gerd Granlund satt inne i
”Annagården” och visade spinning av lin, många var intresserade. Vi sålde även en
del linprodukter. Bra med folk trots regnet.
GAMMLIADAG OCH HISTORIEMARKNAD den 23 augusti.
Vi bråkade, häcklade, spann och hade försäljning. En ganska stor mängd besökare

trots nytt upplägg på detta evenemang, och ett skapligt resultat på vår försäljning.

HANTVERKSDAG I LÖVÅNGER den 11 juli.
Dagen bjöd på ömsom sol och ömsom regn. Inte så många besökare. Intresset för
linberedning och föreningens varor var dock stor.
HANTVERKSKVÄLLAR I BUREÅ/LÖVÅNGER
Burå/Lövånger-gruppen har haft några trevliga hantverkskvällar under året.
HANTVERKSKVÄLLAR I UMEÅ
Umemedlemmar har samlats på tisdagskvällar för trevlig samvaro kring olika sorters
hantverk: syning, broderi, stickning och inte minst linspinning, mm. Omkring 10-12
deltagare varje tisdag.
FÖREDRAG 15 mars
Karin V var inbjuden av vår systerförening i Uppland till föreningen Upplandslins
årsmöte och för att hålla föredrag om linets historia och berätta lite om Västerbottens
linförening.
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden under 2015.
MEDLEMMAR och MEDLEMSVÄRVNING
Föreningen har 2015 haft 87 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100
kronor för medlemmar och max 200 för familj.
EKONOMI
Beträffande resultat och kapitalbehållning hänvisas till bokslutsrapporten.
LINUM skickades med e-post - eller med papperspost till den som inte uppgett epostadress. På vår HEMSIDA lades bilder, texter, möteshandlingar och aktuella
händelser ut fortlöpande: http://vasterbottenslin.se/
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varm tack för visat förtroende och för ett givande
verksamhetsår 2015.

Umeå den 20 januari 2016

Karin Viklund, vice ordförande

