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VERKSAMHET UNDER ÅRET
ÅRSMÖTET
Mötet hölls i Bureås vackra hembygdsgård. Mötesförhandlingarna rullade på som vanligt
och som vanligt serverades god mat och dryck. Bure-Lövångergruppen visade eget
hantverk. Flera hade bidragit till vår utställning av något äldre kläder. De väckte både
intresse och nostalgi, med tidstypiska, hemmagjorda eller märkeskläder, kläder av god
kvalitet och för särskilda tillfällen. Mötet avslutades med kaffe och god kaka.
1 april Textilfesten i Skellefteå. Vi var där och visade upp oss. Pratade linberedning och
lämnade ut informationsmaterial om föreningen. Spinningen väckte stort intresse och
drog folk till oss. Vi hade inget att sälja, men visade lite av vad man kan göra av lin. Vi
hade ett litet bildspel och "lintavlan" med oss. Mycket folk och många stannade upp och
pratade med oss
13 maj Självhushållsmässa, Vännäsby festplats. En hel del inspiration fick styrelsen
från detta evenemang till att ha temat ”Självhushåll och hållbarhet.” för nästa årsmöte.
28 maj Samlingar av gamla textilier, kläder mm, gammal stenmangel, kulturmiljöer i
Norra Yttervik utanför Skellefteå. Karins familj har haft gott om plats och samlat på
sig gamla saker. Det gäller inte minst kläder och gamla textilier, som mamma Göta var
bra på. Detta visades för linföreningen och andra särskilt utvalda grupper.
30 maj Linet från Gammlia 2016 las till rötning och vi tröskade fram linfrön till
nästa års sådd. Linet la vi i ett vanligt badkar med vatten, efter ca 2 veckor var det
rötat. Frökapslarna hade vi repat av redan på Gammlia efter ryckningen och sedan lagt
på eftermognad och torkning. Nu tröskade vi ur fröna genom att lägga kapslarna i ett
gammalt örngott, knyta igen och köra över med brödkavel. Med vindning och dryftning
kunde vi sen skilja fröna från kapselfragmenten. Frönas grobarhet visade sig vara god,
ca 90 % (av 100 frön sådda i en blomkruka kom 90 upp). Bra, med eget utsäde!

1 juni Vi sådde linåkern på Gammlia, Lite otur med vädret, kallt och blött och stock i
såmaskinen så vi fick mistor i åkern som vi försökte så igen senare, men inte lyckades
med riktigt. Det bidrog till att linåkern det året inte var den snyggaste vi haft.
6 juni Hembygdsgården i Bureå, linberedning.
13 juli Rismyrliden, Vi hade bättre tur med vädret i år. Gerd och Göran satt inne i
stugan och spann och vi andra var ute och visade hur man bereder lin. Flera barnfamiljer
kom och barnen vill gärna prova, så vi hade ibland fullt upp. Det var ganska många
besökande så dagen gick fort. Som vanligt blev vi bjudna på filbryta, syltefläsk och
kaffe. Det blev en trevlig dag.
1 juli Kyrkhelgen, Bonnstan, Skellefteå. Det var en solig dag med många besökare som
visade stort intresse för linberedningen vi höll på med under dagen. Trevlig och
inspirerande dag som vi tycker är värt att göra om.
27 aug ”Stugsista” på Gammlia. Vi tog hand om det sista av linet och sålde linknippen.
Hantverkskvällar med spinnkurs i Umeå har vi haft de flesta tisdagskvällar vintertid.
Hantverkskvällar och spinnkurs i Bureå, ca 1 gång i månaden.
Föreningen undersökte hur det skulle vara att resa till Jokkmokks marknad (1-5
februari 2018), preliminärt med en övernattning. Ett fint evenemang men en svår tid på
året för resor i norr. Styrelsen fick ca 10 intresserade på sin förfrågan och föreslog
sedan att intresserade medlemmar följde med den bussresa som Lind Tours arrangerar.
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden under 2016.
MEDLEMMAR och MEDLEMSVÄRVNING
Föreningen har 2017 haft 64 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 och med papperspost där e-postadress saknas. Vår
hemsida och Facebooksida uppdaterades med bilder, texter, möteshandlingar och
aktuella händelser
http://vasterbottenslin.se/;https://www.facebook.com/vasterbottenslin
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varm tack för visat förtroende och för ett givande
verksamhetsår 2017.
Umeå den 24januari 2018, Karin Viklund, ordförande

