
Verksamhetsmöte 22 oktober 2022  
på Etnografiska museet 
 

Förslag till verksamhetsplan 2023 
 
År 2023 samarbetar Skapande Broderi Stockholm med Strindbergsmuseet i Stockholm.  
 
Strindbergsmuseet kontaktade föreningen och föreslog ett samarbete efter att de sett 
utställningen Jean i garn på Dansmuseet. Första mötet med Strindbergmuseets chef Erik 
Höök och intendent Camilla Larsson hölls i februari 2022. Samarbetet startar redan under 
nov 2022 med visningar av Strindbergsmuseet och presentation av den första 
broderiuppgiften – Jugend i vår tid.  
 
Träffarna på museet startar tisdag den 10 januari klockan 13 - 16. Broderiträffarna fortsätter 
under våren med uppehåll under juni-jul-aug och fortsätter sep-dec. 
 
Strindbergsmuseet har inga stora utrymmen att erbjuda för broderiträffarna, men desto mer 
spännande ämnen och ett fint utställningsrum. De som kommer till träffarna kommer att 
erbjudas två alternativ att sitta och brodera; dels i museets konferensrum (ca tio personer), 
dels i museets utställningsrum som möbleras för träffarna (ca 20 personer).  
 
Museet och föreningen planerar att ha två utställningar under samarbetsåret. Under våren 
kommer resultatet av första broderiuppgiften att visas, och under hösten kommer den 
andra, ännu inte formulerade uppgiften, att visas. Föreningen kommer erbjuda 
Strindbergsmuseet offentlig visning av broderiutställningarna samt även arrangera en eller 
två workshops i museets regi.  
 
2024 års samarbete 
För 2024 finns planer för ett samarbete med Stadsmuseet. Inga beslut eller avtal finns ännu 
men det har redan hållits möten om samarbete och kontakt är etablerad. Stadsmuseets 
utställningstema för 2024 är 1800-talsstaden. 
 
Temadagar 
Den påbörjade verksamheten med temadagar och workshops i egen regi kommer att 
fortsätta under 2023. Tänkbara teman: 
Återbruksbroderi 
Överföring av foto på textil 
Hantering av gamla textilier 
Att lära nya stygn  
Solfärgning 
 
Nyhetsbrev 
I början av varje månad, med sommarmånaderna undantagna, skickas nyhetsbrev till alla 
medlemmar via e-posten.  
 
Digital redaktion 



I augusti 2022 stängde föreningens webbleverantör ner galleri- (bild-)funktionen. Det 
innebar att ett stort arbete behövde göras på begränsad tid för att rädda föreningens 
omfattande bildarkiv. Mot bakgrund av det arbetet och att det är sårbart med bara en enda 
insatt webbperson kommer en digital redaktion inrättas. Av medlemmar för medlemmar. 
Den digitala redaktionen kommer också ha ansvar för inläggen på Facebook. Intentionen är 
att den digitala redaktionen ska agera självständigt men att en medlem ur styrelsen ingår i 
gruppen. 
 
Folder 
En folder som presenterar föreningen kommer att tas fram. Den kommer skrivas ut i 
begränsad upplaga och delas ut vid utställningar eller i kontakten med kommande 
samarbetspartners. Den kommer också att finnas som pdf på föreningens hemsida.  
 
Styrelsen 
Styrelsemöten hålls varje månad, med sommarmånaderna undantagna.  
 
Årsmöte och medlemsmöte 
I mars 2023 hålls årsmöte. Till det bjuder vi även in en föreläsare. 
Medlemsmöte/verksamhetsmöte hålls under hösten. 
 
Logotype 
Från årsskiftet 2022/23 kommer den logotype som valts av verksamhetsmötet 2022 att 
lanseras i föreningens informationskanaler – hemsida, facebook, tryck och 
utställningsmaterial.   
 
Studiebesök 
Styrelsen håller sig uppdaterad om pågående utställningar under 2023 och tar gärna emot 
förslag på intressanta. Om något verkar angeläget för föreningens medlemmar kommer 
studiebesök att arrangeras. Anmälning via webbformulär kommer att krävas. 
 
Rabattlistan 
Styrelsen håller listan över de butiker som ger rabatter till föreningens medlemmar 
uppdaterad. 
 
Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm 
 
 
 

Förslag till budget för 2023 

Medlemsavgifterna föreslås ….. 
 
Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm 
 


