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Hej alla medlemmar i vår förening!  

Det lackar mot jul och redan till veckan kommer första julklappen för då 
kommer vinternumret av Rikstäckets medlemstidning med mönsterbilaga i din 
brevlåda! Med i tidningen är ditt inbetalningskort för 2019-års medlemsavgift. 
Vi har gått över till ett nytt ekonomisystem och därför har det blivit lite ”knas” 
med förfallodatum och avgiftsår. Avgiftsåret är naturligtvis 2019 och 
förfallodatumet är den 31 december 2018. 

Styrelsen har haft sitt första fysiska sammanträde och vi har fördelat alla 
ansvarsområden/arbetsuppgifter för att kunna genomföra verksamhetsplanen 
som beslutades på årsmötet i Västerås. 

Tf. ordförande (vald av styrelsen) samt lokalgruppsansvarig Beryel Thelin 

Sekreterare Birgit Josefson 

Kassör (vald av årsmötet) Elisabeth Hagman 

Medlemsadministration Elisabeth Hagman och Britt-Inger Jönsson 

Hemsidesansvarig Britt-Inger Jönsson 

Kursansvarig Ally-Marie Hårdeman  

Annons- och butiksansvarig Annika Bergsten 

Facebook och Instagram Carmen Åberg Gombarik och Maria Bussler. Båda 
valda av styrelsen men ingår inte i styrelsen. 

Vad har vi då framför oss i föreningen? 

Kvilttävling med temat ”Hembygd” där storleken på kvilten skall vara 60 x 40 
cm liggande format. Kviltarna kommer att visas på Dansk Patchworks 
årsmöteshelg i Roskilde och vinnarna kommer att utses vid Rikstäckets årsmöte 
i oktober 2019. Här gäller det att starta upp ”de små grå” så du kan anmäla en 
kvilt till tävlingen. Mer information kommer i vårnumret av tidningen. 
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Retreat kommer som tidigare att anordnas på ett flertal orter i landet. Vi siktar 
in oss på maj månad och orterna är: Linderöd i Skåne, Årjäng i Värmland och 
Öjebyn i Norrbotten. Vi söker även lokaler för retreat i Eskilstunatrakten samt 
lokal för dagretreat i Uppsala området. Håll utsikt på hemsidan och i nytt 
medlemsbrev efter årsskiftet. 

Årsmötet 2019 kommer att förläggas till Uppsala området. Vi återkommer med 
mera information i vårnumret av tidningen. Här har vi god hjälp av Anita Finell 
och Barbro Blomstedt för att hitta lokaler men vi kommer att behöva hjälp av er 
medlemmar med allt arbete kring och under årsmöteshelgen. 

Sy och Hantverksfestivaler, vi kommer att finnas på Älvsjömässan och 
Malmömässan under våren. Vi har även planerat för deltagande i Umeå under 
hösten. 

Ovansiljans utställning i Mora, vi har planerat att delta med monter under 
kurshelgen. 

Som ni alla ser så går inte ekvationen ihop eftersom vi är sex personer i 
styrelsen och alla aktiviteter tar krafter i både planering och genomförande.  Vi 
behöver därför hjälp från er medlemmar. Hör av er till undertecknad! 

Jag vet att en del av er har frågat och funderat över vad som egentligen hände 
under årsmötet i Västerås när ingen ordförande blev vald. Jag tänker inte 
”grotta” i vad som var rätt eller fel, och heller inte hänga ut någon eller några 
personer, för inget kan göras ogjort, det är historia nu! Vi kan bara lära oss av 
misstag och andra ställningstaganden och gå vidare.  

Vi går framåt med nya erfarenheter och jag hoppas att ni medlemmar är aktiva i 
kontakterna med valberedningen inför kommande årsmöte. Min erfarenhet säger 
att det är bra med föreningskunskap men det bästa och det som behövs är tid och 
möjligheter till arbete i föreningen. Vi har ingen ”förvaltare eller tjänsteman” att 
lämna över till, utan det som planeras skall genomföras av styrelsen! Därför kan 
inte allt lämnas ut till personer utanför styrelsen eftersom det finns lagar och 
förordningar som reglerar bland annat hur föreningen hanterar 
medlemsuppgifter mm. 

Den valda styrelsen har ingående diskuterat arbetssituationen och är helt överens 
om att driva verksamheten under pågående verksamhetsår och vi kan bara göra 
vårt bästa för er alla medlemmar.  

Till sist men inte minst vill vi i styrelsen tillönska alla medlemmar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt Kviltår 2019!  

Beryel Thelin 

Tf. Ordförande 


