
God fortsättning på detta nya decennium 
som vi är övertygade kommer innebära 
många positiva möjligheter för den svenska 
ullen!

Med tanke på allt som har skett under de två år 
som föreningen Ullvilja har funnits, känner vi 
oss stärkta att fortsätta vårt arbete som bransch-
organisation inom ytterligare områden. 
Under 2020 kommer vi därför initiera möten 
kring klassificering av ull. Detta är en nyckel-
fråga och en förutsättning för att svensk 
industri ska kunna använda svensk ull.

Nedan finns ett axplock av vad som görs i 
föreningen. Kom på årsmötet eller läs 
verksamhetsberättelse & verksamhetsplan för 
mer information om vad som händer! 
(Finns på hemsidan från 12 februari.)

Ditt stöd är mycket viktigt och vi hoppas att du 
vill fortsätta vara medlem!

Marianne Fröberg / Ordförande 

Dags att betala medlemsavgift för 2020!

Förnya medlemskapet för 2020 genom att 
betala in 200 kr för enskild person, eller 
500 kr för företag, till vårt bg 286-5939.
Det går också bra att swisha beloppet till 

123 674 14 66 (se QR-kod nedan).
Uppge namn och mailadress!!

PS. Betala gärna innan 29 februari. Endast 
medlemmar som betalt för 2020 har 
rösträtt på årsmötet i Kil 29 februari.

                  

Ull- och Spinn-SM
Ullvilja är huvudarrangör för Ull-SM och SM i handspinning som 2019 förlades till Halland i samarbete med 
arrangemanget Ull i kubik. Föreningen erhöll 5.000 kr i bidrag från Fåravelsförbundet till eventet, vilket vi är 
mycket tacksamma för! Detta är i dagsläget föreningens huvudåtagande under verksamhetsåret.
I Ull-SM blev det totalt 6 kategorier med sammanlagt 54 fällar som bedömdes. Ullfällarna auktionerades efter 
eventet ut och alla fällar såldes för 200 kr eller mer.
För SM i handspinning var det 2 kategorier: deltagarna kunde spinna sockgarn av Guteull och/eller tolka garnet 
till Bockstensmannens mantel med ull från Värmlandsfåret, detta drog 24 deltagare.
Tips: Vill du delta i Ull-SM hösten 2020 så spara fina klippta fällar redan nu!

Folder till föreningen. Vill du beställa några ex?
Under året har en folder utarbetats och delats ut vid alla event där representanter från Ullvilja har deltagit. 
Foldern går också att beställa för er som vill sprida information om föreningen. 20 kr för 10 foldrar eller 40 kr 
för 25 foldrar. Skicka då ett sms (OBS ej messenger!) till Jenny Andersson på 073-676 3615 med namn och 
adress samt Swisha beloppet till Jennys telefonnummer, så skickar Jenny foldrarna med posten.

Några andra möten där Ullvilja under året deltagit, informerat eller varit med och arrangerat:
Ullseminarium, Textilmuséet i Borås. Nuläge ULL, Stockholm, i samarbete m Nämnden för Hemslöjdsfrågor 
(NFH). Betong-Ull, Jakobsberg, Stockholms län. Ullmarknaden i Österbybruk, Uppland. Klipp-SM i Hornsund/
Sparreholm & Ullfestivalen, Sparreholm, båda i Södermanland. Svensk ull för en hållbar framtid, branschmöte i 
Uppsala, 120 deltagare, i samarbete med NFH.
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