Verksamhetsmöte 26 oktober 2019
Förslag till verksamhetsplan 2020
Samarbete Skapande Broderi Stockholm-Tekniska Museet 2020
Broderiträffar på museet varje onsdag 8 jan–27 maj 2020
uppehåll jun-jul-aug, verksamheten fortsätter sep-dec 2020.
Introduktionsvisningar av museet och föreläsningar på temat ”Människa-Maskin”.
Utställningar 2020
Historiska Museet:
”Spår av medeltida liv” dec 2019-jan-feb 2020
”Medeltida guldskinnsbroderi med modern twist” under våren 2020.
Tekniska Museet 2020
En mindre utställning med anknytning till montrarna i matsäcksrummet under våren.
”Människa-Maskin” i slutet av år 2020, i anslutning till museets stora utställning.
Kurser i samarbete med ABF för nybörjare och avancerade deltagare
4 kurser/termin sammanlagt 8 kurser i olika broderitekniker.
Möten
Årsmöte i slutet av mars med föreläsning.
Verksamhetsmöte i slutet av oktober med föreläsning.
Studiebesök
Kommer att organiseras.
Förslag från medlemmar välkomnas!
Rabattlistan
Styrelsen upprättar en lista över butiker som ger rabatter till föreningens medlemmar.
Informationsarbete
Styrelsen informerar om verksamheten genom Hemsidan, Facebook och foldern som ges ut
varje termin och genom årliga utskick till samtliga medlemmar. Till olika evenemang som
ordnas där anmälningsplikt gäller används anmälningsrutiner på internet. Vi försöker att
minimera det administrativa arbetet för att fokusera på verksamhetens innehåll.
De medlemmar som inte har internet ska själva begära att få viktiga meddelanden skickade
med vanlig post. De uppmanas också att ha kontakt med någon medlem i föreningen som
har internet, för att bli informerade om vad som planeras. På broderiträffarna varje vecka
ges också information om detta.
Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm

Förslag till budget för 2020
Medlemsavgifterna föreslås oförändrade, dvs 200 kronor per år
Debet
Medlemsavgifter
Porto/ utskick
Hemsida med, medl.kort
Bankavgift
Styrelse
Möten/föreläsning
Kurser
Utställningar 1 000
Studiebesök mm
Summa

4 500
1 500
1 000
4 000
8 000
4 000

Kredit
27000

3 000
27 000

27000

Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm

(135 medlemmar)
Porto, papper, toner mm
Webbhotell och kort
Årsavgift
Kostnader för styrelsens arbete
Arvoden, workshops, förtäring
Vissa omkostnader för kursledare
Visst material, resor

