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Ullvilja har under verksamhetsåret 2020 haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte
då minnesanteckningar fördes. Mötena har skett via telefon.
Medlemsantalet vid utgången av 2020 uppgick till 109.
Ullklassificering
Våren -20 upptogs arbetet av att utforma en klassificeringsblankett. Blanketten är tänkt till en början
att användas som ett bedömningsformulär, för den som sorterar ullen. Blanketten lämnades ut och
har använts för att prova hur den kan användas i praktiken. Uppföljning av blankett sker feb-21.
Information om föreningen
På grund av rådande omständigheter som pandemin i världen, har det varit begränsat med
möjligheter att besöka olika arrangemang runt om i Sverige.
-

Ullvilja informerade om föreningen på Fårfesten i Kil.

-

I tidningen Fårskötsel har två artiklar skrivits angående ULL- och Spinn-SM.

-

Hemsidan har varit flitigt använd under året.

Ull och Spinn-SM
Skedde i Skebokvarnsgården i Skebokvarn den 1-3 okt. I årets Ull-SM deltog 44 st. fällar, fördelade på
7 olika grupper. Kia Gabrielsson hade noggrant sorterat de olika grupperna. Bedömningen skedde
sedan individuellt av tre domare, Alan Waller, Ulla Fjaestad och Barbro Nord. För att kunna sälja
fällarna, anlitades auktionssajten Tradera på nätet. Slutauktionen skedde söndagen den 25 okt. med
bra priser, trots att köparen bara hade domarnas utlåtande och bild på fällen. Inget “känna live” den
här gången. Högsta pris 2.200 kr. för en svart Crossbredull av Jämtlandsfår.
Årets Spinn-SM bestod av två klasser. Den ena var att spinna broderigarn av Leicesterull och den
andra, att spinna så långt 2-trådigt garn som möjligt av 10 g jämtlandsull. Längsta garnet lyckades
Lena Eklund spinna med 380 m. Som domare fungerade Monica Hellberg, Roger Bush och Barbro
Wilhelmsson.
Ull- och Spinn-SM arrangemanget genomfördes suveränt av Monica Hellberg. Frakter, bedömningar,
foton, logistik, införskaffande av priser, prisutdelning mm. genomfördes strålande. Stort tack till
Monica!
Andra möten och kontakter
Klassificeringsmöten har hållits i Ullviljas regi i ett samarbete med Hemslöjden. Annkristin Hult har
haft en sammankallande roll inför möten som skett digitalt med ullintresserade runt om i Sverige.
Ullvilja har också varit delakiga i processen med att ta fram ett nytt undervisningsmaterial för
utbildning av ULL-rådgivare tillsammans med Annkristin Hult från NFH m.fl. organisationer.
Under första halvåret planerades ULL- och Spinn-SM till att vara på Styra Brunnsgård i Östergötland,
men p.g.a. pandemin, föll denna planering.
Projektpengar har sökts till en produktbok- garn från våra svenska spinnerier. Ullvilja fick avslag på
ansökan.
Tack
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga medverkande i olika ull-sammanhang. Vi är tacksamma för att
Ullviljas ideella förening har utökats med ytterligare 11 medlemmar under året. Vi ser en stor
potential framöver för den svenska ullen.

Marianne Fröberg, ordf.

Chrestina Olsson, kassör

Harriet Edeholt, sekreterare

Jenny Andersson, ledamot (bitr. ordf.)

Alan Waller, ledamot

Monica Hellberg, ledamot (bitr. ordf.)

Anna Hedendahl, ledamot

