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VERKSAMHET UNDER ÅRET
ÅRSMÖTET
Årsmötet 2019 hölls i Lövånger och vår gäst var Susan N Sondell, Dekorativbyrån Umeå.
Hon är expert på knappar och visade många olika varianter från olika tider och i olika
material. Våra egna medförda knappar undersökte hon och kunde sedan berätta vad det
var vi hade med oss. Det var som i Antikrundan, och kön ville aldrig ta slut! När vi till
sist kunde inta det goda avslutningsfikat hade vi fått massor av ny kunskap om knappar.
TEXTILFESTIVALEN
Den 6 april var det Textilfestival i Skellefteå. Som vanligt ett välbesökt, intensivt och
trevligt arrangemang. Vi hade bord och visade linspinning med slända och spinnrock.
KYRKHELGEN I BONNSTAN
Den 29 juni var det dags för sedvanlig Kyrkhelg i Bonnstan, Skellefteå. En fin dag med
många intresserade besökare som tittade och hade frågor när vi beredde och spann lin.
Vi var många från linföreningen som hjälptes åt den dagen.

RISMYRLIDEN
Torsdagen den 11 juli var en solig dag. Lagom varm för en utflykt till Rismyrliden.
Vi kunde både spinna och bereda lin utomhus. Det kom rätt mycket folk.
Många "farföräldrar" med barn och barnbarn. Ungarna ville gärna prova på
att gör sin egen linfläta och de äldre pratade om gamla tider. Det blev
en trevlig dag med god förplägnad.
LÖVÅNGER
Den 10 augusti var första marknadsdagen i Lövångers kyrkstad. Vi var sex personer från
linföreningen som förevisade linberedning. Annat hantverk som visades var träsvarvning
på en gammal svarv från 1800-talet som finns i en kyrkkammare. Dessutom visades
träsnideri, det var uppskattat av många intresserade besökare.
HEMSLÖJDENS DAG 7 SEPTEMBER
När hemslöjdens dag skulle uppmärksammas i Umeå var föreningen
inbjuden att medverka. Vädret den dagen var inte på vår sida, det var fuktigt och efter ett
par timmar kom regnet. Men vi hann i alla fall visa lite linberedning, göra en linkrans av
färskt lin, spinna lin samt göra reklam för föreningen. Gott fika sålde vi och fick in ett bra
tillskott till vår kassa. I hemslöjdens gästbok var det 30 personer som skrev in sina namn.
Bra med besökare trots vädret.
LINODLING, RÖTNING OCH FRÖRENSNING
Vi hade ingen linåker på Gammlia pga renoveringarna i utemiljön. För att vi ska fortsätta
få fram utsäde sådde några medlemmar lite spånadslin hemma. Det tog lite tid på sig
men blev långt och rakvuxet med till synes välmatade frökapslar när det väl var dags för
skörd. Vi hann inte med frörepningen utan skjuter på den till våren 2020, kanske då i
kombination med lite rötning och sådd.
HANTVERKSKVÄLLAR
Hantverkskvällar med spinnkurs ordnades i Umeå de flesta tisdagskvällar under vintern
och i Bureå ca 1 gång i månaden.
FACEBOOK OCH HEMSIDA
Hemsidan har genomgått en helrenovering under året och är nu ny och fräsch! Styrelsen
har beslutat att där fokusera på allmän info om föreningen, t.ex. kontaktuppgifter,
aktuella händelser samt verksamhetsberättelser och Linum (som också sparas där för
några år bakåt). Facebooksidan har varit lika livaktig som tidigare, många har bidragit
med fina foton, många har haft frågor.
http://vasterbottenslin.se/;https://www.facebook.com/vasterbottenslin
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden under 2019.
MEDLEMMAR och MEDLEMSVÄRVNING
Under 2019 har 56 medlemmar betalat medlemsavgiften. Medlemsavgiften har varit 100
kronor för medlemmar och max 200 för familj. Vi har fortsatt medlemsvärvningen bl.a.
genom att vid våra arrangemang lägga ut listor där intresserade har antecknat sig.

EKONOMI
Beträffande resultat och kapitalbehållning hänvisas till bokslutsrapporten.
LINUM skickades med e-post och papperspost när e-postadress inte meddelats.
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varm tack för visat förtroende och för ett givande
verksamhetsår 2019.
Umeå den 31 januari 2020 Karin Viklund, ordförande

