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Utskriven: 2021-01-29 10:51:06

VÄV I VÄST 853300-8168

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A42, M2

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
500,003010 Försäljning

S:a Nettoomsättning 500,00

Aktiverat arbete för egen räkning
1 175,003890 Kursavgifter mm

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 1 175,00

Övriga rörelseintäkter
31 400,003985 Medlemsintäkter Riksvävarna
7 372,003987 Riksvävarna Mäss/Aktivitetsbidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 38 772,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 40 447,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-8 300,004010 Inköp materiel och varor
-3 686,004020 Återbetalning bidrag mm

-11 956,844030 Föreläsare mm
S:a Råvaror och förnödenheter -23 942,84

16 504,16Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-4 414,105800 Resekostnader
-350,006071 Ersättning mat vid styrelsemöte
-584,006110 Kontorsmateriel
-968,006150 Trycksaker

-4 136,006250 Porto
-2 854,056540 IT-tjänster
-2 467,006541 Redovisningsprogram

-969,506570 Bankkostnader, momsfria
-300,006982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

S:a Övriga externa kostnader -17 042,65

S:a Rörelsens kostnader -40 985,49

-538,49Rörelseresultat före avskrivningar
-538,49Rörelseresultat efter avskrivningar
-538,49Resultat före finansiella intäkter och kostnader
-538,49Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-538,49Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-538,49Resultat före skatt

Beräknat resultat: -538,49
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Utskriven: 2021-01-26 13:25:12

VÄV I VÄST 853300-8168

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A42, M2

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

0,00 0,00 450,00 450,001510 Kundfodringar

S:a Kortfristiga fordringar 0,00 0,00 450,00 450,00

Kassa och bank

56 887,54 56 887,54 -988,49 55 899,051930 Föreningskonto

S:a Kassa och bank 56 887,54 56 887,54 -988,49 55 899,05

S:a Omsättningstillgångar 56 349,05-538,4956 887,5456 887,54

S:a TILLGÅNGAR 56 349,05-538,4956 887,5456 887,54

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-56 887,54 -56 887,54 0,00 -56 887,542010 Eget kapital

S:a Balanserat kapital -56 887,54 -56 887,54 0,00 -56 887,54

S:a Eget kapital -56 887,540,00-56 887,54-56 887,54

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-56 887,540,00-56 887,54-56 887,54

Beräknat resultat: 0,00 0,00 -538,49 -538,49
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Motion 1 till Riksvävarnas årsmöte 2021 
Ett gemensamt redaktionsråd för alla kanaler skapar förutsättningar för effektivare 

kommunikation 

Bakgrund 

När Riksvävarna bildades för 30 år sedan var tryckta medier dominerande och den primära 

kanalen för att kommunicera med medlemmar. Solvögat har alltsedan starten 1991 

utkommit med fyra nummer per år och varit den viktigaste kanalen för att nå både 

befintliga och potentiella medlemmar. 

För tiotal år sedan tillkom hemsidan www.riksvav.se som ett komplement till Solvögat och 

de senaste fem-sju åren har föreningen utökat med sociala medier i form av Facebook och 

Instagram. 

Alla kanaler, Solvögat, hemsidan och sociala medier, sköts av olika redaktörer som är 

oberoende av varandra.  

Orsak och syfte 

Solvögat är fortfarande den viktigaste kanalen för att nå alla medlemmar regelbundet, men 

med den tekniska utvecklingen i samhället där i stort sett alla idag har tillgång till internet 

och en smart telefon har de digitala kanalerna mer och mer blivit dem som man kommer i 

kontakt med föreningen via första gången. 

Det är ofta via sociala medier som man får vetskap om föreningen och det är sedan på 

hemsidan som man söker efter mer information. 

Därför är det idag ännu viktigare att budskapen i samtliga kanaler, från Solvögat till 

Instagram, stämmer överens. Att föreningens kommunikation är enhetlig och samstämmig i 

alla kanaler. Det handlar om föreningens trovärdighet gentemot både befintliga och 

potentiella medlemmar. Men det handlar också om kvalitet i det föreningen gör.  

Idag har föreningen en redaktör för Solvögat, en för hemsidan och en ansvarig för 

Instagram. Det finns inget regelbundet samarbete mellan dessa och budskapen i de olika 

kanalerna spretar. 

Genom att inrätta ett redaktionsråd för alla kanaler skapar vi förutsättningar för effektivare 

kommunikation som både skapar mervärde för befintliga medlemmar och attraherar nya 

medlemmar.  

Med ett gemensamt redaktionsråd finns det möjligheter att återanvända material genom 

att paketera om det för de olika kanalerna. Till exempel kan ett reportage i Solvögat från 

föregående år publiceras igen på hemsidan. Genom att länka från Facebook och Instagram 

kan man driva trafik till hemsidan och på så sätt öka kännedomen och kunskapen om 

Riksvävarna 

http://www.riksvav.se/
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Yrkande 

Jag yrkar på att riksårsmötet beslutar att inrätta ett gemensamt redaktionsråd för 

föreningens samtliga kanaler. Redaktionsrådet får i uppdrag att se över alla kanaler och hur 

Riksvävarna på bästa sätt kan använda dem för att nå ut till såväl befintliga som potentiella 

medlemmar på ett effektivare sätt.  

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för effektivare kommunikation som både 

attraherar nya medlemmar och skapar mervärde för befintliga medlemmar. 

Borlänge den 14 januari 2021 

Styrelsen för Handvävarna i Dalarna-Västmanland 

Genom Anna Östlund, ordförande 

Styrelsens förslag till beslut:  

- att riksårsmötet bifaller motionen samt 

- att det nya rådet får namnet ”Mediegruppen” 

Motion 2 till Riksvävarnas årsmöte 2021 
Fler ordförandemöten per år i syfte att öka samverkan 

Bakgrund 

Den årliga ordförandekonferensen äger rum på hösten och syftet är dels att styrelsen för 

Riksvävarna ska få tillfälle att informera och diskutera aktuella frågor med alla regioner, dels 

att regionerna ska ha möjlighet att ta upp för dem aktuella och prioriterade frågor som är av 

intresse för alla eller flera. Syftet är också att stärka verksamheten på såväl riks som regional 

nivå. 

Orsak och syfte 

Endast en ordförandekonferens räcker inte. För att skapa förutsättningar för att hela tiden 

utveckla och förbättra föreningens verksamhet, såväl på riks- som regional nivå krävs fler 

tillfällen för att mötas. För att skapa samverkan mellan regioner och mellan regioner och 

riksstyrelse krävs det att man kontinuerligt kan diskutera gemensamma frågor, utbyta 

erfarenheter och lära av varandra. Det naturliga är det fysiska mötet men både de geografiska 

avstånden och ekonomin begränsar oss från att träffas fysiskt mer än en gång per år. 

Men nu finns det andra sätt att mötas.  

I och med Coronapandemin har utvecklingen och användningen av digitala verktyg för att 

mötas påskyndats. 2020 års ordförandekonferens genomfördes via det digitala verktyget 

Zoom under två stycken två timmar långa möten helgen 7-8 november 2020.  

Deltagandet i höstens digitala ordförandekonferens var högt, samtliga regioner hade 

representanter närvarande vid båda mötena och engagemanget var stort. Såväl dagordning 

som tiden kunde hållas och alla enades om att detta var ett mycket bra sätt att mötas på. 

Det är ett kostnadseffektivt sätt att mötas som dessutom sparar tid för alla inblandade. 
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Som ett komplement till den fysiska ordförandekonferensen på hösten skulle tre digitala 

möten införas, det innebär att regioner och riksstyrelse skulle ha ett forum för samverkan 

varje kvartal. Med fyra möten per år finns förutsättningar för ökad samverkan i syfte att 

utveckla föreningen både på riks- och regional nivå samt på kort och lång sikt.  

Med fyra möten per år minskar risken för missförstånd mellan riksstyrelsen och regioner 

samt att  beslut inte kan fattas i god tid. 

Med fyra möten per år ökar möjligheterna till dialog mellan regioner men även mellan 

regioner och riksstyrelsen och därmed kan man få en snabbare process från förslag till beslut. 

Med fyra möten per år finns förutsättningar att arbeta systematiskt och driva prioriterade 

frågor i samverkan. Exempelvis tillsätta arbetsgrupper för enskilda frågor som sedan 

presenterar vad arbetsgruppen kommit fram till på ett möte. 

Yrkande 

Vi yrkar på att riksårsmötet beslutar att som ett komplement till den fysiska 

ordförandekonferensen på hösten införa tre digitala möten under de tre andra kvartalen, vilket 

skulle innebära att regioner och riksstyrelse har ett forum för samverkan varje kvartal. 

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamhetsarbetet på både riks- och 

regional nivå, verka för mer erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan regionerna och skapa 

möjligheter till nätverkande. 

Styrelsen för Handvävarna i Dalarna-Västmanland 

Styrelsen för Vi vävare i Skåne 

Styrelsen för Västerbottenvävarna 

Genom Anna Östlund, ordförande Handvävarna i Dalarna-Västmanland 

Styrelsens förslag till beslut: 

- att riksårsmötet bifaller motionens intention men anser att mötesantalet 

per kalenderår blir, förutom riksårsmötet och den fysiska 

ordförandekonferensen under hösten, minst två digitala 

ordförandekonferenser utifrån behovet. 

Motion 3 till RÅM 2021 
Stadgeändring 

Det är bra med breda diskussioner i vår förening. RÅM är ett forum där viktiga beslut fattas. 

På årsmötet kan frågor avgöras genom lottning. Vi vill ha en ändring i paragraf 9 där 

riksföreningens ordförande ska vara den som har utslagsröst. 

Vi föreslår RÅM besluta att 



 

Motioner o Stadgeändring  
Riksårsmöte 2021 

 

 

Sida 4 av 4 
 

– Meningen i §9 För riksårsmöte gäller att vid lika röstetal sker lottning ersätts med För 

riksårsmöte gäller att vid lika röstetal har riksföreningens ordförande utslagsröst. 

För Handvävare i Jönköpings Län 

20210113  Ewa Nilsson 

Styrelsens förslag till beslut: 

- att riksårsmötet avslår motionen på grund av att jävsituation kan uppstå. 

 

Stadgeändring § 13 – förslag från riksstyrelsen 

 
Nuvarande skrivning 
 
§ 13 Valberedning 
Valberedningen består av 3 ledamöter. Årligen väljs 
1 ledamot. Mandatperioden är 3 år. Den ledamot 
som tjänstgör sitt tredje år är sammankallande. Vid 
val till valberedningen bör spridning mellan 
regionerna beaktas. 
Valberedningens förslag ska följa med 
årsmöteshandlingarna. 
 

Förslag till ny skrivning 
 
§ 13 
Valberedningen består av 3 ledamöter. Årligen väljs 
1 ledamot. Mandatperioden är 3 år. Den ledamot 
som tjänstgör sitt tredje år är sammankallande. Vid 
val till valberedningen bör spridning mellan 
regionerna beaktas. 
Valberedning ska både ta emot förslag och själva 
söka kandidater till de val som riksårsmötet har att 
förrätta. 

Nominering från regionerna bör inkomma till 
valberedningen senast den 15 januari det år då 
riksårsmötet hålls.   

Valberedningens förslag ska följa med 
årsmöteshandlingarna. 
 

 



 

 

 

Medlemsavgift för 2021 

Medlemsavgiften är 275kr för ordinarie medlem, 80kr för familjemedlem och 100kr för ungdom och 

studerande medlem. 



 

Verksamhetsplan 2021 
 

Vision 2025 

Handvävningen ska nå ut till hantverksintresserade barn och unga i regionen. 

Väv i Väst vill använda de digitala plattformar som finns tillgängliga för att 

kommunicera information och dela kunskap inom vävning. 

Väv i väst vill öka kunskapen hos medlemmarna för att de ska kunna göra 

miljömedvetna och genomtänkta val som strävar mot det långsiktiga och hållbara. 

Vävningen ska på så sätt bli en självklar del av den cirkulära ekonomin.  

Vävningen ska bli ett synligt och använt verktyg i arbetet med att uppnå god psykisk 

hälsa 

Väv i Väst ska vara en förening som välkomnar alla medlemmar. Föreningen ska ha 

ett öppet klimat som blir till en positiv och kreativ arena för vävning. Väv i Väst ska 

vara en förening som riktar sig till vävintresserade personer i alla åldersgrupper och 

som speglar mångfalden i samhället. 

 

Planering 2021 

Under 2021 kommer Väv i Väst fortsätta verksamheten med de anpassningar som 

krävs på grund av pandemin. De planer som gjordes inför 2020 finns kvar och det 

som fortfarande är aktuellt kommer genomföras om det är möjligt. 



▪ Digitala Vävcaféer 

▪ Digital föreläsning om ull 

▪ Digital föreläsning om lin 

▪ Digitala kurser i vävning 

▪ Vävakuten – rådgivning i vävfrågor 

 

Styrelsen arbetar under året med planering inför RÅM 2022 som kommer 

genomföras i Väv i Västs område.  

 

 



Väv i Väst Budget 2021

Inkomst Utgift
Försäljning 2 000
Kursavgifter 22 000
Medlemsintäkter 100 kr/medlem 33 000
Aktivitetsbidrag 3 700
Inköp material och varor 1 000
Föreläsare mm 20 000
Förbrukningsmaterial/inventarier 5 000
Resekostnader 4 500
Utställningar och mässor 2 000
Kontorsmateriel 1 000
Trycksaker 1 200
Porto 4 600
IT-tjänster 3 000
Redovisningsprogram 2 600
Bankkostnader 1 100
Föreningsavgifter 300
Summa: 60 700 46300

Årets vinst: 14 400
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