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VERKSAMHET UNDER ÅRET
ÅRSMÖTET
17 februari. Årsmöte i Umeå. Vi började med lunch, försäljning och lotteri, höll sedan
årsmötesförhandlingar och så var det dags för årets gäst, linföreningsmedlem Katarina
Wrethén, Textilrum Norr, Holmsund som visade bilder och berättade under rubriken
"Återbrukad och hållbar textil – några exempel”. Efter föredraget kunde vi studera
och även köpa några av hennes alster. Kaffe och kaka avslutade mötet.
TEXTILFESTIVALEN
Den 7 april var det Textilfestival i Skellefteå. Vi var många från föreningen som var där
och spann både med spinnrock och slända. Många intresserade besökare kom förbi för
att titta och fråga om lin.
KYRKHELGEN I BONNSTAN
Den 30 juni var det dags för sedvanlig Kyrkhelg i Bonnstan, Skellefteå. En trevlig dag
med många intresserade besökare som tittade och hade frågor när vi beredde och spann
lin. Flera från linföreningen hjälptes åt den dagen.
6 JUNI
Nationaldagen firades som vanligt med underhållning och en liten marknad i
Hembygdsparken, Bureå. De sista åren har vi varit med där och visat linberedning. Vi
har spunnit inne i Annagården, bråkat, häcklat och haft ett litet marknadsstånd ute. I
år spann vi för första gången även med slända. Det kom två invandrarkvinnor och den
ena visade hur det går till att spinna med slända. Hon hade gjort det förut. Vi sålde lite
linolja och några disktrasor, i alla fall så det täckte kostnaden för att vara med.
SPINNKURS
I Lövånger på museet höll vi under våren en spinnkurs som samlade tio deltagare.

RISMYRLIDEN
12/7 i Rismyrliden var en solig och varm torsdag. Så varm att vi fick sitta inne och
spinna, och leta skugga för övrig beredning. En sådan fin dag kom inte så många
besökare. Men de som kom stannade till hos oss och barnen ville gärna prova bråka och
häckla, och de äldre prata och berätta sina minnen. Vi blev som vanligt bjudna på
filbryta, syltefläsk och fika. En trevlig semesterdag!
HEMSLÖJDENS DAG
Den 1 september var det Hemslöjdens dag och föreningen deltog i ett arrangemang med
Hemslöjden Umeå. Vi höll till i deras trevliga nya konsulentkontor och trädgård. Vi spann
och beredde lin, sålde olika linprodukter och hjälpte till med fikat. Inte jättemycket
folk, men många genuint intresserade av både hantverket och föreningen.
LINRÖTNING OCH LINSÅDD
I Lövånger rötade föreningen lite lin så att alla intresserade fick möjlighet att se hur
detta går till. Gjorde även en linsådd med olika linsorter.
Vi sådde ingen linåker på Gammlia, pga husrenoveringarna är åkern kvar i träda till 2021.
Men några sådde lite spånadslin hemma, för att få fram utsäde, denna heta sommar!
Hantverkskvällar med spinnkurs har vi haft i Umeå de flesta tisdagskvällar vintertid och
i Bureå ca 1 gång i månaden.
Välkomstblad och medlemsvärvningsblad gjorde styrelsen i ordning och de hann vara till
nytta vid ett par evenemang under året.
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden under 2018.
MEDLEMMAR och MEDLEMSVÄRVNING
Föreningen har 2018 haft 73 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 papperspost då e-postadress saknas. Facebooksidan
och hemsidan har uppdaterats med bilder och texter, hemsidan dock lite nödtorftigt
pga strul. http://vasterbottenslin.se/;https://www.facebook.com/vasterbottenslin
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varm tack för visat förtroende och för ett givande
verksamhetsår 2018.
Umeå den 31 januari 2019, Karin Viklund, ordförande

