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Styrelsemöten 
Ullvilja har under verksamhetsåret 2021 haft 11 protokollförda styrelsemöten. Mötena har skett på Zoom. 
Medlemsantalet vid utgången av 2021 uppgick till 125st.  
 
 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls via Zoom den 6 mars med 25 deltagare. Tre motioner var inlämnade. 1. Vikten av att 
synas digitalt, 2. Öppna Patreonkonto, 3. Framtida branschorganisation. 
 
Motion 1 om digital kommunikation, där motionären betonade vikten av digital kommunikation och föreslog sig 
själv som digital kommunikatör till Ullvilja. Styrelsen instämde i behovet av digital kommunikatör för föreningen 
men hänvisade till att revisorerna rekommenderade anbudsförfarande vid anlitande av externa tjänster. 
Årsmötet beslöt då att avslå motionen men delegera till styrelsen att utse en digital kommunikatör. 
 
Motion 2 och 3 behandlades samtidigt, eftersom förslagen delvis hängde samman: att öppna ett patreonkonto 
för donationer, samt förslag att diskutera föreningens framtida inriktning och eventuellt namnbyte. Styrelsen 
tyckte att båda motionerna var goda förslag men kände sig som ung förening grundad på Fårfesten i Kil 2018 
inte mogna att öppna Patreonkonto än, dessutom vill styrelsen arbeta med att förankra sin strategiplan bättre 
innan eventuella beslut om förändrad inriktning och/eller namnbyte. Årsmötet beslöt att avslå båda 
motionerna. 
 
 
Information om föreningen  
På grund av coronapandemin har det varit nästan omöjligt att besöka olika arrangemang runt om i Sverige för 
att informera om föreningen. Däremot märker vi glädjande nog att föreningen och vår verksamhet ändå blivit 
mer etablerad under året – dels på grund av det överväldigande intresset för att delta i både Ull- och Spinn-SM, 
dels på grund av att vi är en efterfrågad samarbetspartner i olika projekt såsom Hemslöjdens ullvecka, planering 
av utbildningar och arbetet med att ta fram förslag på en nationell plattform för ull. Detta visar att ett idogt 
arbete också är en god marknadsföring. 
 
 
Hemslöjdens Ullvecka 



Ullvilja samarbetade med Hemslöjden om att arrangera en digital ullvecka 4-11 september. Under dessa dagar 
satte vi fokus på den svenska ullen som hållbar resurs, ett fantastiskt slöjdmaterial och en del av vårt kulturarv. 
Roger Bush och Anso Norling representerade föreningen i programgruppen. Föreningen bidrog med flera inslag 
under Ullveckan, bl.a. en film där Roger och Monica Hellberg pratade om ullkvalitet och vilken ull som passar till 
vad och en film där Barbro Nord intervjuar Anna Eriksson – entreprenör, fårbonde och aktiv i föreningen 
Svenska finullsfår. Större delen av programmet från Ullveckan finns fortfarande kvar att se på Hemslöjdens 
webbsida: 
https://hemslojden.org/gora-och-besoka/ullveckan-2021/ 
 
 
Ull och Spinn-SM  
Ull-SM genomfördes i Södermanland 27-31 okt och vinnarna tillkännagavs på facebook och hemsida den 31 
oktober. Rekordmånga ullfällar deltog – 98 st, fördelade på 14 olika klasser! Bland dem var svensk merino med 
som klass för första gången. Kia Gabrielsson hade noggrant sorterat alla fällar och de bedömdes av domarna 
Alan Waller, Barbro Nord samt James Bush. För att sedan sälja fällarna anlitas auktionssajten Tradera på nätet. 
Slutauktionen äger rum under två veckor 2022 med start den 13 februari. Vi är naturligtvis mycket glada över att 
intresset för Ull-SM blivit så stort, samtidigt som det innebar mer arbete än vad vi först hade planerat och därför 
kunde vi inte genomföra auktionen tidigare. Vi behöver se över rutinerna och ta höjd för ett stort evenemang 
2022! 
 
Årets Spinn-SM ägde inte rum samtidigt som Ull-SM utan en månad senare. Tävlingen bestod av två klasser – att 
spinna stickgarn av Värmlandsull och att spinna ett stickgarn av lin. Som domare fungerade Monica Hellberg, 
Roger Bush och Barbro Wilhelmsson. Under en helg i november bedömdes de ca 40 bidragen och vinnarna 
tillkännagavs den 28 november på facebook och hemsida. 
 
 
Nationella och internationella kontakter  
Vi har uppmärksammat European Wool Day 8 april på facebook (fysisk aktivitet var ej möjlig) 
 
Representanter från styrelsen har deltagit på dessa digitala seminarium och konferenser: Av den bästa ullen 25 
mars, Nuläge ull 8 juni, Baltic wool conference 7-9 oktober, samt Gemensam arena för svensk ull 25 november 
 
Föreningen Ullvilja har blivit medlem (founding member) i EWA - European wool association 
 
Vi har haft löpande kontakter med Kent Johansson, som arbetat på uppdrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor 
med en utredning om nationell samverkan i frågor som rör ull inom projektet ”Samverkan för svensk ull”. 
 
Roger Bush har samverkat med Hantverkets folkhögskola i Leksand och Hantverksakademin angående innehåll i 
framtida ull-utbildningar 
 
 
Tack 
 Vi vill rikta ett stort tack till samtliga medverkande i olika ull-sammanhang och vi ser en fortsatt stor potential 
framöver för den svenska ullen! 
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