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Den ideella föreningen Ullvilja har under sitt andra verksamhetsår haft 11 protokollförda 

styrelsemöten samt ytterligare 2 möten då minnesanteckningar förts. Mötena har framförallt 

skett som telefonmöten. 

 

Föreningen har 98 medlemmar vid slutet av 2019. 

 

Våren börjades med att bokslutet gjordes om enligt revisorernas rekommendation av  

2019-02-25 enligt de synpunkter som gavs i revisionsberättelsen. 

 

Hemsidan har utvecklats och där har information om Ull-SM och SM i handspinning funnits. 

Swishkonto har öppnats och också en QR-kod för att underlätta medlemsrekrytering. 

  

En folder för att marknadsföra föreningen har tagits fram. Den har delats ut i sammanhang 

då representanter för föreningen varit ute i olika verksamheter och också kunnat beställas 

mot portoavgift inför ull-arrangemang. 2.000 ex, tog slut, 2000 till. 

 

I tidningen Fårskötsel har en artikel publicerats med föreningens arrangemang av Ull- och 

Spinn-SM och  Ernst Kirchsteiger omnämner Ullvilja i boken, ”Härliga material”. 

 

Ullvilja har varit samarbetspart med Nämnden för hemslöjdsfrågor i att planera och genom-

föra mötet ”Nuläge ULL” i maj, samt ”Svensk ull för en hållbar framtid” i november. 

 

Andra möten/diskussioner har förts med bl a Fåravelsförbundet, Fårklippareförbundet och 

Jordbruksdepartementet. 

 

  



 

 

Information om föreningen vid arrangemang 

 

Styrelseledamöter i föreningen har deltagit och varit inbjudna att informera om Ullvilja vid föl-

jande arrangemang: 

 

Januari Ullseminarium, Textilmuseet i Borås, Västra Götaland 

Maj Nuläge ULL, Stockholm, som samarrangör med Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Juni Betong-Ull, Jakobsberg, Stockholms län 

Augusti Ullmarknaden, Österbybruk, Uppland 

Augusti Klipp-SM i Hornsund/Sparreholm, Södermanland 

Augusti Ullfestivalen, Sparreholm, Södermanland 

September Ull-SM och SM i handspinning på Ull i Kubik, Öströö Fårfarm i Halland  

November ”Svensk ull för en hållbar framtid”, nationellt branschmöte i Uppsala, 120 

 deltagare, samarrangör med Nämnden för hemslöjdsfrågor 

 

Arrangemang av ull-SM och SM i handspinning 

Föreningens huvudsyssla under året har varit att arrangera Ull-SM och SM i  handspinning. 

Evenemanget sponsrades av Svenska Fåravelsförbundet och förlades i anslutning till Ull i 

kubik, ett ull-arrangemang som gick av stapeln 29 september, på Öströö Fårfarm, Tvååker, 

Varbergs kommun.  

Som en gemensam aktivitet anordnade Ullvilja och arrangörerna för Ull i kubik möjligheten 

för besökare ha med sin spinnrock för konsultation med Spinn-doktorer. Även möjlighet att 

boka rockkomplettering av svarvkunnig person på plats. 

 

Grenarna i handspinning utformades av Monica Hellberg. 16 deltagare anmälda i grenen 

med att spinna stickgarn till sockor av guteull, 18 anmälda i grenen med vävgarn till bock-

stensmannens mantel av värmlandsull. I slutskedet blev det 24 personer som deltog och 

guld-, silver- och bronsvinnare i vardera kategorin utsågs. 

I Ull-SM blev det sex kategorier med sammanlagt 54 inskickade fällar. I varje kategori utsågs 

guld-, silver- samt bronsfällar. Domare var Alan Waller, Kerstin Gustafsson, Monica Hellberg, 

Lina Pettersson samt Jesper Eggertsen 

Ullfällarna auktionerades efter eventet ut och samtliga fällar såldes. 

Ca 1.000 besökare var på plats under dagen. 
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