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VERKSAMHET UNDER ÅRET
ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls 22 februari i Umeå och vi hade besök av bokbindare Åsa Bergqvist,
Umeå som gav oss kunskaper om traditionellt bokbinderi under rubriken: ”Boken och
Linet”. Vi som var med kom hem med en liten bok vi hade gjort själva och där vi även
använt oss av lintråd. Man förstod varför äldre böcker såg ut som de gjorde med trådar
i ryggen och vikta sidor som måste sprättas upp.
ÖVRIG VERKSAMHET
Strax efter att vi haft vårt årsmöte tog pandemin fart och nästan all vår verksamhet
för året kom att inhiberas vartefter. I vår verksamhetsplan för 2020 ingick att delta
aktivt i de offentliga arrangemangen Textilfesten i Skellefteå, Kyrkhelgen i Bonnstan,
Rismyrliden, marknad i Lövånger, utställning på Folkuniversitet. De blev alla inställda.
Hemslöjdens dag genomfördes 5 september i Umeå och linföreningsmedlemmar kunde
delta efter eget skön.
Hantverkskvällarna i Umeå tvingades vi avsluta något i förtid, 17 mars, och kunde sedan
inte återuppta höstterminens träffar. Olika möten, bl a om Gammliaåkern blev inställda,
planeringen skedde istället via mejlkontakt. Det samarbetet gick bra och linföreningens
medlemmar gjorde goda insatser med att göra iordning den nya linåkern, som ska sås
2021. Museet ombesörjde avtorvning och tillförde ny matjord, våra medlemmar såg till
att jorden inte blev grön utan förblev brun, dvs ogräsrensad. Med gemensamma krafter
skottades sista högen matjord ut den 9 september. 10 medlemmar deltog och efter
årsmötet blev detta det första - och sista fysiska mötet 2020 - och utomhus.
Styelsemöten kunde inte hållas i fysisk form utan styrelsen har under året som gått
informerat och samrått framförallt via mejl, sms och telefon.

FACEBOOK OCH HEMSIDA
Våra webbplatser rullar på som tänkt och är en tillgång i pandemitider med färre
tillfällen att mötas och fler snabba förändringar att meddela.
http://vasterbottenslin.se/; https://www.facebook.com/vasterbottenslin
MEDLEMMAR
Under 2020 har 66 medlemmar betalat medlemsavgiften. 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 när e-postadress inte meddelats.
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varmt tack för visat förtroende och för ett givande
verksamhetsår 2020.
Umeå den 31 januari 2021 Karin Viklund, ordförande

