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SFT-‐‑nytt  

Bidrag  till  SFT-‐‑nytt  skickas  till  sftnytt@hotmail.com.  Om  ni  inte  har  fått  något  
svarsepost  inom  en  vecka  skicka  dokumentet  igen.  

  
Bidrag  med  vanlig  post  kan  skickas  till  

Anna  Stow,  Blacktjärnsgatan  12B,  416  78  Göteborg  
  

Adressändringar  skickas  till  föreningens  sekreterare:  
anna.javer@varldkulturmuseerna.se  

  
  
	  

Ordförande	  har	  ordet	  
  

Det  känns  roligt  att  vara  ordförande  i  en  förening  som  har  så  driftiga  och  kreativa  
medlemmar  och  jag  vill  börja  med  att  tacka  för  förtroendet  jag  fått!  

Äntligen,  säger  nog  många  av  er,  ses  vi  på  Gotland  för  årets  höstmöte.  Det  har  varit  
påtänkt  länge  och  så  blir  det  nu  av.  Vi  har  ett  omfångsrikt  och  trevligt  program,  som  
ni  kan  läsa  om  längre  fram  i  nyhetsbladet.  Jag  kommer  tyvärr  själv  inte  att  vara  med  
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eftersom  jag  på  min  nya  arbetsplats  i  Uppsala  domkyrka  har  ett  kuriruppdrag  som  
krockar  med  mötet.  Jag  har  alltså  efterträtt  Gunnel  Berggrén  (nybliven  pensionär)  
som  konservator  för  domkyrkans  textilateljé  och  är  i  skrivande  stund  inne  på  min  
första  arbetsvecka.  På  min  tidigare  tjänst  på  Armémuseum  finns  nu  Anna  Stålbring  
några  månader  framåt.  

Inför  höstmötes  alla  aktiviteter  har  föreningen  sökt  och  beviljats  bidrag  från  Bothéns  
stiftels  och  Estrid  Ericssons  stiftelse  och  vi  hoppas  att  det  bidrar  till  att  fler  av  er  har  
möjlighet  att  delta.  

Jag  önskar  er  alla  en  trevlig  tur  till  Gotland  !  

Anna  Ehn  Lundgren  

	  

Redaktörernas	  rader	  
  
  Se  upp  för  inbjudan  till  höstmöte  hoppas  vi  ses  i  Visby  för  kyrkobesök  och  en  liten  
kurs  i  ull!  
  

 
 
Läs  om  pågående  arbete  i  Vara,  och  framförallt  spännande  idéer  för  att  marknadsföra  
boken.    Kontakta  Ingeborg  om  du  kan  hjälpa  vid  bokmässan.  Och  om  det  som  
händer  vid  SVK.  
  

Bilden  är  klippt  från  SFTNytt  
oktober  1993,  kolla  gärna  in  i  
arkivet  på  hemsidan  för  att  få  
lite  inspiration  till  vårt  50  års  
jubileum  -‐‑  hur  ska  det  firas?    
Välkomna  till  höstmötet  med  
dit  förslag,  sista  anmälningen  
13  september.  
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Annars  var  det  lite  glest  med  bidrag,  jag  har  därför  skrivet  lite  om  grejor  som  vi  har  
delat  på  våra  Facebook  sida  –  hoppas  det  är  intressant  för  ni  som  inte  är  med  i  den.  
  
Nästa  nummer  kommer  i  februari  –  kom  ihåg  att  anteckna  när  du  är  på  konferens  
eller  annat  evenemang  som  kan  vara  av  intresse  och  skicka  bidrag  till  föreningens  
tidning.  
Anna  Stow,  för  redaktionen.  
  

Korrespondenterna	  

  

Hänt	  i	  Vara	  
*  Catrine  Gunnarsson  slutade  tyvärr  den  sista  april  i  år.  Längtan  hem  till  Falkenberg  
blev  för  stor.  

*  Just  nu  har  vi  två  mässhakar  inne  där  applikationer  och  broderier  skall  flyttas  över  
på  nya  tyger.  

*  Bjertorp  slott  från  1914  genomgår  succesiv  restaurering.  Nu  är  den  Gula  salongen  
aktuell,  väggarna  har  sidentapeter  och  vi  letar  tyg.  

*  I  vårt  arbete  får  vi  se  de  mest  skiftande  textilier  och  ibland  glimtar  det  till  lite  extra.  
Nu  kan  vi  titta  på  en  mässhake  av  Sten  Kauppi  och  det  bästa  och  mest  fantastiska  av  
allt,  ett  antependium  broderat  av  Agnes  Branting  och  hennes  syster  Calla  Geijer  (mor  
till  Agnes  Geijer).  

*  Andreas  Eriksson  är  en  spännande  konstnär  som  gillar  textil.  Under  våren  har  vi  
monterat  hans  textila  bilder  som  har  visats  på  gallerier  i  Stockholm  och  London.  Vi  
såg  båda  utställningarna!  

*  Vara  konserthus  firar  i  dagarna  10  år  och  det  gör  även  Ingeborg  Skaar  Textilvård.  
Välkomna  på  tårta  den  2  december  kl  14.  

Hälsningar  Anna-‐‑Lena  och  Ingeborg  
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På	  G	  på	  SVK:	  
  

Vår  franska  praktikant  Julie  var  kvar  hos  oss  ända  till  slutet  på  juli.  Sommaren  
tillbringade  hon  mestadels  på  arkeologi-‐‑avdelningen,  där  hon  arbetade  med  textila  
fragment,  med  rengöring  och  förvaring.  Julie  och  Ammi  arbetade  även  med  en  stor  
vävd  tapet  från  Halmstads  teater,  som  just  levererats.    

  

Vi  har  för  närvarande  mycket  textil  inne  på  textilateljén.  Det  är  en  stor  variation  på  
föremål.  En  konservering  pågår  just  nu  av  en  tjusig  klänning  från  ca  1910,  tillhörande  
Röhsska  museet.  En  del  monteringar  och  rengöringar  av  offentlig  konst  i  form  av  
bildvävnader  har  vi  just  levererat  till  kunden.  En  mycket  intressant  och  lyckad  
fläckborttagning  från  en  bemålad  applikation  är  avslutad.  Fläckborttagningen  
utfördes  med  lera  och  korvskinn  (!)  –  en  metod  som  Julie  kände  till  från  sin  
utbildning  i  Frankrike.  Flera  kyrkor  har  eller  ska  lämna  sina  textilier  för  arbeten  med  
monteringar,  rengöring  och  sömnadskonservering.  Detta  gäller  framförallt  textilier  i  
bruk,  både  antependier,  mässhakar  och  stolor.    

  

Ett  och  annat  udda  projekt  håller  vi  också  på  med.  Lotti  ska  bl  a  tillverka  en  kopia  av  
en  1700-‐‑tals  begravningsfana.  Kopian  skall  göras  som  ett  fotomontage  och  sedan  
hängas  i  kyrkan,  medan  originalet  placeras  i  särskild  förvaring.  Fotomontaget  
tillverkas  av  Tobex  AB  i  Borås,  som  vi  har  positiva  erfarenheter  av  sedan  tidigare  
arbeten.    Vi  gör  även  ett  par  intressanta  renoveringar  dvs  överflyttningar  av  
fantastiska  broderier  i  fint  skick  på  kraftigt  nedbrutet  material.  Även  här  har  faktiskt  
Tobex  varit  inblandade  och  tryckt  ett  av  Sofia  Widéns  sakrala  damastmotiv  på  nytt  
sidendamast.  I  detta  arbete  har  vi  två  likadana  mässhakar  varav  den  ena  ska  sparas  
och  den  andra  blir  kraftigt  renoverad.  

  

Heidi  har  tillsammans  med  vår  målerikonservator  Ann-‐‑Marie  varit  i  Mariestad  och  
gjort  en  översyn  av  Vadsbo  museum  och  deras  samlingar,  och  sammanställt  i  en  liten  
rapport.  Hur  det  blir  med  en  uppföljning  får  vi  se  om  det  blir  någon  av.  

  

Ammi  jobbar  vidare  med  stora  textilier.  Just  nu  har  vi  inne  en  stor  ridå  från  
stadsbiblioteket  som  totalrenoveras  och  skall  återinvigas  med  pompa  och  ståt  på    
”Världsbokens  dag”  den  23  april  nästa  år.    
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Tidigare  i  vår  fick  vi  uppdraget  att  sanera  Etnografiska  museets  brandskadade  
material  och  detta  arbete  pågår  för  fullt.  Vi  textilare  deltar  i  arbetet,  liksom  många  
andra  på  SVK,  tillsammans  med  konservatorer  på  Världskulturmuseet.  Det  är  ett  
väldigt  spännande  material  men  vi  klarar  inte  att  jobba  mer  än  ca  4  tim/dag,  eftersom  
det  är  väldigt  krävande  fysiskt.  Man  känner  sig  som  mumintrollet  när  man  har  
utrustningen  på  sig,  vilket  innebär  att  man  är  väldigt  begränsad  i  rörelsefriheten.  

  

Under  hösten  kommer  vi  att  ha  två  praktikanter  från  Institutionen  på  kulturvård.  
Ylva  Persson  är  hos  oss  nu  i  tio  veckor  och  framåt  hösten  kommer  Sandra  Gybo.  Det  
är  roligt  att  ha  studenter  hos  oss,  Ylva  och  Sandra  kommer  att  få  jobba  på  en  mängd  
olika  objekt,  med  rengöring,  sömnadskonservering,  laminering  och  monteringar.  Vi  
hoppas  kunna  ge  dem  en  bra  blandning  av  erfarenheter  att  ta  med  sig  härifrån.    

  

Hälsningar  från  Lotti,  Ammi  och  Heidi  

  

	  



7  
	  

Bokmässan	  i	  Göteborg	  26	  –	  29	  september	  2013.	  
Vill  du  medverka?  

SFT  har  beslutat  att  medverka  på  mässan  för  att  få  fart  på  försäljningen  av  vår  bok,  
”Textilkonservering,  att  vårda  ett  kulturarv”.  Boken  kommer  att  säljas  i  två  olika  
montrar,  Bohusläns  Hembygdsförbund  och  Hemslöjden.  I  den  senare  har  vi  
dessutom  tre  inbokade  monterprogram  under  rubriken  ”Praktiska  råd  för  gamla  
textilier”,  Textilkonservatorer  delar  med  sig  av  sina  kunskaper.  

Följande  tider  är  aktuella:  

Torsdag  26/9  kl  13.30  

Fredag  27/9  kl  14.30  

Lördag  28/9  kl  12.30  

  

Programtiden  är  10-‐‑15  min  

Efteråt  kan  man  vara  kvar  för  att  sälja  boken  och  informera  besökare  så  länge  det  
behövs.  

Vad  kan  man  göra  i  montern?  Det  är  viktigt  att  vi  visar  något  som  är  tydligt,  det  ska  
vara  lätt  att  uppfatta  och  se  i  ett  myller  av  människor.  Tänk  privatpersoner,  
hembygdsföreningar  o.dyl.  

Följande  är  aktuellt:  torrengöring,  slätning  av  linne,  visa  på  olika  förvaringar,  rullar,  
bra  material  samt  skadeinsekter/skadedjur.  

Kan  och  vill  du  medverka?  

Detta  är  en  fantastisk  möjlighet  för  oss  som  yrkesgrupp  och  dig  som  konservator  att  
visa  att  vi  finns  och  att  vi  har  massor  med  kunskap  som  vi  vill  och  kan  förmedla.  

Kontakta  Ingeborg  Skaar  senast  den  16  september  så  får  du  veta  mer.  
ingeborg.skaar@telia.com  

0702  291156,  0512-‐‑12395  
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From	  Facebook	  	  
(Anna  Stow)  

I  thought  I  would  just  include  a  few  clips  to  show  the  kind  of  information  that  we  
share  in  the  Facebook  group.    The  group  is  private  so  if  you  are  a  bit  wary  of  
Facebook  this  can  be  your  only  interaction,  no  obligation  to  be  friends  with  anybody!  

I  think  Therese  is  still  waiting  for  an  answer  –  anybody  not  in  the  Facbookgroup  
have  any  tips?  

  

	  

This  post  includes  a  link  to  a  video  of  tapestry  cleaning  at  Hampton  Court  Palace  
http://conservation100.hrp.org.uk/a-‐‑100-‐‑word-‐‑video-‐‑story-‐‑green-‐‑detergents-‐‑looking-‐‑
out-‐‑for-‐‑the-‐‑fish/  
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Or  you  could  make  some  space  on  your  bookshelves!    We  also  share  job  tips,  conference  tips  
and  links  to  people  blogging  about  conservation.  

	  

	  

  

Kommande	  evenemang	  
 

Media	  och	  Kulturpolitik 
Den   17-‐‑18   oktober   2013   anordnar   NKF-‐‑S   en   kurs   med   fokus   på   de   metoder   och  
tillvägagångssätt  som  ger  oss  konservatorer  möjlighet  att  komma  till  tals  i  media  och  
politik.   Kursen   är   en   vidareutveckling   av   den   tidigare   arrangerade   och   mycket  
uppskattade  kursen  som  gavs  2010,  ”Mediaträning  för  konservatorer”.  

Under   två   dagar   ges   möjlighet   att   delta   i   seminarier,   workshops   och  
diskussionsgrupper.   Allt   med   fokus   på   mediaträning,   lobbytekniker   retorik,  
föreläsningsteknik  och  debattartikelskrivning.  

Målet  med  kursen  är  att  inspirera  och  uppmuntra  konservatorer  i  hela  Norden  att  ta  
för  sig  och  våga  synas  i  det  offentliga  rummet  och  inom  kulturpolitiken.  Deltagarna  
utbildas  i  rollen  som  representanter  och  marknadsförare  av  konservatorsyrket.    

Se  NKF-‐‑S  hemsida  för  mer  information.    

Datum:  17-‐‑18  oktober  

Plats:  Institutionen  för  Kulturvård,  Göteborg  

 

Conserving	  Modernity:	  the	  Articulation	  of	  Innovation 
9th  North  American  Textile  Conservation  Conference  

San  Francisco,  California  
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November  12th  –  15th,  2013  

Synthetics.  New   ideas   to  old  problems.  Wearable   art.  Creative   treatment   solutions.  
Evolving   installations.  Collaborations  with  contemporary  artists.  These  are  some  of  
the  topics  that  will  be  addressed  in  two  days  of  papers  and  posters  presented  in  the  
deYoung  Museum  in  Golden  Gate  Park  for  the  9th  biennial  North  American  Textile  
Conservation   Conference.    Two   days   of   workshops   will   precede   the   presentations  
and   will   cover   aqueous   cleaning   solutions   for   textiles,   natural   and   synthetic   fiber  
identification,   and   progressive   display   techniques.   There   will   also   be   workshops  
offered   by   San   Francisco   artists   on   innovative   techniques   for   resist   dyeing   and  
working  with  ribbon  to  custom  design  trims  and  other  embellishments.    The  opening  
reception  will  take  place  in  the  Jackson  Square  District  hosted  by  Peter  Pap  Oriental  
Rugs   and   the   Lotus   gallery.   The   closing   gala   will   be   held   at   the   Asian   Art  
Museum.    Following  the  conference,   two  additional   tours  will  be  offered:  a  cultural  
adventure  throughout  the  East  Bay  and  a  tour  of  the  Levi  Strauss  &  Co  Archives.  

	  

Mögel	  och	  andra	  hälsovådliga	  ämnen	  

PRE-MAL välkomnar till Intressegruppsmöte 
Datum:	  24	  oktober	  2013,	  kl	  09.30	  –	  16.00	  

Plats:	  Naturhistoriska	  riksmuseet,	  Stockholm,	  i	  Stora	  Hörsalen	  	  

I	  år	  är	  temat	  för	  PRE-‐MALs	  intressegruppsmöte	  mögel,	  vad	  det	  är	  och	  vad	  man	  
kan	  göra	  om	  man	  upptäckt	  det	  i	  sina	  samlingar.	  

Det	  kommer	  att	  vara	  en	  dag	  fylld	  med	  många	  föredrag,	  allt	  från	  konkreta	  tips	  
om	  hantering	  och	  åtgärder	  till	  beskrivning	  av	  samlingar	  som	  drabbats	  av	  mögel.	  	  

Kostnad:	  900	  SEK.	  

Anmälan:	  Görs	  till	  Ann-‐Katrin	  Gustafsson	  senast	  den	  30	  september	  	  

Ann-‐Katrin.Gustafsson@nrm.se	  	  
	  	  

Lunch:	  Ange	  om	  du	  vill	  ha	  vegetarisk	  lunch	  samt	  om	  det	  finns	  mat	  du	  inte	  tål.	  

Betalning:	  Ange	  vilken	  fakturaadress	  ni	  har	  i	  samband	  med	  anmälan.	  

Kontakt:	  Niklas.Apelqvist@nrm.se	  	  
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REMINDER 	  

MUSUND	  2013	  
	  

MUSEERNES	  SPROG	  
	  

Arbejdsgruppen	  for	  netværket	  MUSUND	  Museer	  omkring	  Øresund	  

indbyder	  til	  MUSUND-‐seminar	  2013	  	  

HELSINGØR,	  internat	  på	  KONVENTUM/LO-‐Skolen	  

2.	  &	  3.	  OKTOBER	  2013	  

Museerne står med en udfordring med hensyn til at nå sit publikum på flere planer 
og platforme. I regionen er der dels den umiddelbare udfordring mellem det 
danske og det svenske sprog, en udfordring som ofte er undervurderet. 
”Museernes sprog” er også grundlæggende den fysiske museumsgenstand, men 
også her arbejdes der med introduktion af kopier i formidlingen. Andre områder er 
formidling overfor to-sprogede, handicappede såsom blinde og døve, de sociale 
medier mv. 
Seminaret er dimensioneret til 80 deltagere med tilstræbt lige deltagelse fra 
Sverige og Danmark. Dette gælder også foredragsholderne, og seminaret bliver 
afholdt på dansk og svensk, med et enkelt foredrag på engelsk. 
Gennem deltagelse i seminaret af museumsprofessionelle fra svensk og dansk 
side sikres en udbredelse af erfaringerne i hele regionen. 

	  

En	  væsentlig	  nytteværdi	  ved	  selve	  seminaret	  er	  selvfølgelig	  også,	  at	  museer	  mødes,	  kontakter	  og	  
netværk	  skabes.	  	  

Vedføjet/nedenunder	  finder	  du	  programmet	  for	  seminaret,	  som	  vi	  håber	  du	  finder	  interessant	  at	  
kunne	  deltage	  i.	  

	  

Pris:	  DKK	  1.750.	  Betaling	  til	  Danske	  Bank,	  reg.	  3163	  kt.	  4790	  167	  201,	  

(	  IBAN	  DK10	  3000	  4790	  1672	  01,	  SWIFT/BIC	  DABADKKK),	  oplys	  navn	  og	  institution.	  

Samtidig	  tilmelding	  til	  ks@tekniskmuseum.dk	  	  
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Seminarafgiften	  inkluderer	  de	  2	  seminardage	  på	  LO-‐skolen	  i	  Helsingør,	  med	  helpension,	  
enkeltværelse,	  transport	  til	  og	  fra	  KULTURHAVN	  HELSINGØR	  med	  veteranbusser	  om	  aftenen	  d.	  2.	  
oktober.	  

For	  opdateret	  yderligere	  information	  se:	  www.musund.net	  efter	  d.	  13.august	  

Sidste	  frist	  for	  bindende	  tilmelding:	  forlænget	  til	  torsdag	  d.	  12.	  september	  
2013	  
Deltagerantallet	  er	  begrænset	  til	  80	  personer.	  	  
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Föreningens	  sidor	  	  
  

SFT	  Svenska	  Föreningen	  för	  Textilkonservering	  

Välkomna	  på	  SFT	  höstmöte	  på	  Gotland	  19-‐20	  september	  2013	  
19-‐20	  september	  2013	  håller	  Svenska	  Föreningen	  för	  Textilkonservatorer	  höstmöte	  i	  Visby	  på	  Gotland	  i	  
Riksantikvarieämbetet,	  RAÄs,	  lokaler.	  Här	  kommer	  programmet	  för	  de	  två	  dagarna.	  

Torsdag	  19	  september:	  

09:30	  Samlas	  vi	  med	  kaffe/te	  och	  smörgås	  på	  Riksantikvarieämbetets	  lokaler	  på	  Artillerigatan	  33A	  i	  Visby	  

	  

	  	  

	  

	  

10:00	  Omvisning	  av	  RAÄ	  lokaler	  av	  Gunilla	  Lagnesjö	  

11.00	  Fruktstund	  

11.15	  SFT	  höstmöte	  

13.00	  Lunch	  

14.00	  Rundtur	  med	  buss	  till	  Gotländska	  kyrkor	  med	  Christine	  Thulin	  från	  Lotine	  som	  visar	  oss	  sina	  arbeten	  med	  
klimat	  och	  förvaring.	  

20.00	  Gemensam	  middag	  

	  

Fredag	  den	  20	  september:	  	  

Mötet	  hålls	  på	  Gotland	  och	  därför	  känns	  det	  naturligt	  att	  fördjupa	  oss	  i	  materialet	  ull.	  
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9.30-‐16.00	  Workshop	  med	  textilingenjör	  Gunilla	  Östman	  i	  RAÄ	  lokaler	  (se	  ovan).	  Syftet	  med	  workshopen	  är	  att	  
genom	  föreläsning,	  analys	  och	  praktiskt	  arbete	  uppdatera	  och	  fördjupa	  textilkonservatorernas	  kunskap	  om	  ull.	  	  

	  

Vi	  kan	  stolt	  berätta	  att	  vi	  har	  fått	  stipendier	  för	  att	  arrangera	  årets	  höstmöte	  och	  workshop.	  Alla	  måltider,	  
workshop,	  bussrundtur	  och	  den	  gemensamma	  middagen	  står	  SFT	  för!	  

	  

Bindande	  anmälan	  till	  SFT	  höstmöte	  och	  workshop	  om	  ull	  sänds	  till	  
anna.javer@varldskulturmuseerna.se	  senast	  den	  fredag	  den	  13	  september	  2013	  

	  

Hotell	  /vandrarhem	  Visby	  

Wisby	  Jernvägshotell	  

http://www.gtsab.se/en/index.php/accommodation/wisby-‐jernvagshotell/	  

Hotell	  Villa	  Borgen	  

http://www.gtsab.se/en/index.php/accommodation/hotell-‐villa-‐borgen/	  	  

Hamnhotellet	  

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Visby/Visby/	  

Visby	  Fängelse	  Vandrarhem	  

http://www.visbyfangelse.se/	  

Mitt	  i	  Visby	  Vandrarhem	  

http://www.mittivisby.se/	  	  
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Andra	  länkar	  

http://www.gotlandsresor.se/	  	  

http://www.gotland.net/	  	  

Resor	  

Destination	  Gotlands	  

http://www.destinationgotland.se	  	  

Gotlandsflyg	  

http://www.gotlandsflyg.se	  	  

  

Dagordning	  för	  SFTs	  höstmöte,	  Visby	  	  
11.15–13.00	  torsdagen	  den	  19	  september	  2013	  

1. Mötets	  öppnande	  
	  

2. Val	  av	  mötesordförande	  
	  

3. Val	  av	  mötessekreterare	  
	  

4. Val	  av	  justeringsmän	  och	  rösträknare	  
	  

5. Mötets	  stadgeenliga	  utlysande	  
	  

6. Upptagande	  av	  närvarande	  	  
	  

7. Godkännande	  av	  dagordning	  
	  

8. Årsmöte	  2014:	  förslag	  
	  

9. Information	  om	  bokmässan	  
	  

10. Information	  om	  hemsidan	  
	  

11. Jubileumsåret	  2017	  (föreningen	  50år)	  
	  

12. Övriga	  frågor	  
	  

13. Mötets	  avslutande	  
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Protokoll	  för	  årsmöte	  i	  Svenska	  Föreningen	  för	  Textilkonservering	  
	  

22  mars  2013,  Etnografiska  museet,  Stockholm  

Närvarande:  Anna  Ehn  Lundgren,  Anna  Javér,  Anna  Stow,  Anna-‐‑Lena  Erlandsson,  
Anna-‐‑Maria  Östlund,    Anne-‐‑Marie  Ryding,  Augusta  Person,  Britt-‐‑Marie  Mattsson,  
Cajsa  Hallgren,  Catharina  Sack,  Catrine  Johnsson,  Eva  Ahlström    Ingeborg  Skaar,    
Johanna  Nilsson,  Kajsa  Hammarsten,    Rebecka  Karlsdotter,  Therese  Hultgren  

§1.  Mötet  öppnandes  av  SFT’s  ordförande  Kajsa  Hammarsten.  

§2.  Kajsa  Hammarsten  valdes  till  mötesordförande  

§3.  Anna  Javér  valdes  till  mötessekreterare  

§4.  Anna  Stow  och  Rebecka  Karlsdotter  valdes  till  justeringsmän  och  rösträknare  

§5.  Mötet  fanns  vara  stadgeenligt  utlyst.  

§6.  Samtliga  närvarande  har  skrivit  upp  sig  på  närvarandelistan,  17  st.  deltog.  Se  
ovan.  

§7.  Valberedningen  bad  om  mötets  godkännande  för  att  byta  plats  på  punkt  17  och  
13  i  dagordningen.  Detta  och  dagordningen  i  övrigt  godkändes.  

§8.  Ordföranden  läste  upp  höstmötesprotokollet  vilket  därefter  godkändes.  

§9.  Anna  Ehn  Lundgren  läste  upp  verksamhetsberättelsen  för  2012.  

§10.    Anna  Lena  Erlandsson  redogjorde  för  kassarapporten  för  2012.  Föreningen  har  
ett  saldo  på  15000  och  bokgruppen  har  ett  saldo  på  35000.    

§11.  Eva  Ahlström  redogjorde  för  revisionsberättelsen  och  uppmuntrade  styrelsen  att  
se  över  kostnaderna  för  telefonmöte  som  nu  ligger  på  10000  kronor  om  året.  
Kassören  uppmanades  också  att  gå  igenom  medlemsinbetalningarna  och  återbetala  
till  medlemmar  som  eventuellt  betalt  dubbelt.  

§12.  Styrelsen  beviljades  ansvarsfrihet  för  verksamhetsåret  2012  

§13.  Heidi  Åberg  Berthelsen  och  Rebecka  Karlsdotter  valdes  in  som  ordinarie  
medlemmar  i  föreningen.  Petra  Holmstedt,  Sandra  Gybo  och  Helena  Lundin  valdes  
in  som  associerade  medlemmar  i  föreningen.  

§14.  Augusta  Persson,  Anna  Ehn  Lundgren,  Anna  Javér,  Anna  Stow,  Cajsa  Hallgren  
och  Heidi  Åberg  Berthelsen  omvaldes  till  styrelsen  och  Rebecka  Karlsdotter  valdes  in  
som  ny  styrelseledamot.  (väljs  på  ett  år)  
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§15.  Catharina  Sack  och  Ingeborg  Skaar  omvaldes  till  valberedning.  

§16.  Anna-‐‑Lena  Erlandsson  och  Eva  Ahlström  omvaldes  som  revisorer.  

§17.  Anna  Ehn  Lundgren  föreslogs  av  valberedningen  som  ny  ordförande  (väljs  på  
två  år)  och  hon  valdes  enhälligt.  

§18.  Margareta  Bergstrand  har  begärt  utträde  ur  föreningen.    

§15.  Höstmöte  2013  håller  SFT  i  Visby  på  Gotland  i  Riksantikvarieämbetet,  RAÄs,  
lokaler.  Vi  kommer  besöka  Lotine,  och  Christine  Thulin  tar  med  för  att  besöka  kyrkor  
runt  om  på  Gotland  och  visar  oss  sina  arbeten  med  klimat  och  förvaring.  Eftersom  
mötet  hålls  på  Gotland  känns  det  naturligt  att  fördjupa  oss  i  materialet  ull.  Därför  
planerar  SFT  tillsammans  med  RAÄ  en  workshop  med  föreläsning,  analys  och  
praktiskt  arbete  och  utgår  från  den  forskning  som  nu  pågår  hos  RAÄ  i  ämnet.  För  att  
planera  höstmötet  och  kringarrangemang  vill  styrelsen  ha  hjälp  av  engagerade  
medlemmar  i  en  Gotlandsgrupp.  

§16.  Vad  kan  föreningen  göra  för  att  behålla  de  medlemmar  som  går  i  pension?  Ett  
förslag  kom  upp  om  att  be  dem  berätta  om  föreningens  historia  på  årsmötet  2014  och  
därmed  kunna  visa  dem  den  uppskattning  vi  känner  för  dem.  

Boken  ”Textilkonservering  –  att  vårda  ett  kulturarv”  har  sålt  i  57  exemplar  från  
förlaget  och  de  vill  nu  sänka  utpriset.  Det  godkändes  av  mötet.  Förslag  kom  om  att  
göra  ett  nytt  löst  omslag  för  att  den  ska  se  mer  attraktiv  ut.  SFT  vill  också  vara  med  i  
Bohusläns  Museums  förlags  monter  på  bok  &  biblioteksmässan  i  Göteborg,  26-‐‑29  
september  2013.  Vi  vill  också  sätta  in  annons  i  Hemslöjden  och  Konserves  för  att  nå  
ut  till  fler  samt  att  medlemmarna  försöker  få  in  boken  på  lokala  bibliotek,  
museishoppar,  stickcaféer  och  dylikt.  Ingeborg  Skaar  och  Kajsa  Hammarsten  bildar  
en  grupp  för  att  öka  försäljningen  av  boken.  

  

Anna  Ehn  Lundgren  och  Kajsa  Hammarsten  sorterar  i  SFT  arkivmaterial  och  
förbereder  för  arkivering  på  riksarkivet.  Det  kostar  2400  kronor  per  hyllmeter  och  är  
en  engångskostnad.  SFT-‐‑nytt  scannas  och  kommer  finnas  tillgängligt  på  SFT  
hemsida.  

Ann-‐‑Marie  Ryding  delade  ut  varsin  fläta  med  sysilke  tillsammans  med  information  
och  adress  till  den  Italienska  firma  som  distribuerar  det.  

  

§17.  Ordförande  Kajsa  Hammarsten  avslutade  mötet  och  avtackades  därefter.  

  

  


