Evaluering av strikkefestivalen 2014

Tilstede: Marianne (Fliden), Nelly (Kvaløysletta), Astrid (TH) , Bente (TH) og Heidi (biblioteket)
Årets tall:
11. oktober, åpning: 80 stk plan 2 og 50 stk plan 1
Hønsestrikk: 70 stk + 30
Norsk ull: 50 stk + 35
Du store alpakka: 75
Espenes: 70 stk
Summert blir dette 460. Mye mindre enn tallet fra i fjor og fra året før. Vanskelig å telle på årets
arrangement. Men godt besøkt, merket vi.

Økonomi:
Underskudd på kr. 1.107. Vi mener at fylkeshusflidslaget innvilget penger også i år, de er ikke
mottatt. Marianne etterlyser. Fliden dekket forklær til strikkedoktor og annonse til 9000 kr.
Planlegging:
*Kommunikasjon mellom planleggerne har ikke vært god nok. Marianne og Heidi har også andre
arbeidsoppgaver i hverdagen, og vi fikk kanskje for mange oppgaver i forhold til festivalen. Dette må
vi passe på ikke skjer igjen. Vi ser på det som ei god erfaring i planlegging av neste års festival.
*Skal man basere planlegging på mail, er det viktig at ny sak kommer i ny mail og ikke bare slenges på
en mail om en annen sak. Stort forbedringspotensiale som vi tar med til neste festival.
*Strikkefestivalen må få eget styre og eget organisasjonsnummer.

Strikkedoktor:
Dette var årets nye satsningsområde. Mange var fornøyd med det! Mange hadde meldt seg til å bidra
her, men 4 stk var kanskje nok?

Teknikkbordene:
Veldig godt besøkt, både lørdag og søndag. De friviliige har gjort en kjempejobb her! Fleksible var de
også, demontrerte gjerne på teknikker de ikke hadde satt seg opp på. Kan absolutt videreføres til
neste festival.

Program:
Noen var forvirra over oppsett: Å ha klokkeslett som første punkt er det som ønskes. Uheldig med
flere foredrag samtidig.

Strikkekonkurransen:
Den var for sent på dagen. Forbedringspotensiale. Kanskje en annen form?
Presse:
Ikke en journalist så langt øyet kunne se. Men et blogginnlegg kan leses her:
http://triveligogsurrehue.woolspire.com/2014/10/strikkefestival-i-troms%C3%B8-og-trekning-avvottebok-vinner
Innlegget er skrevet av Tea Kristin Granhaug. Hun er biblioteksjef i Løten bibliotek og hadde fått
midler av sin fylkeskommune for å komme til vår festival som observatør. Gledelig å høre at flere
bibliotek vil lage strikkefestival (de skal ikke kalle det festival). Vi ønsker dem lykke til!
Garnfeen:
Gun Heidi Nilsen hadde pynta seg med strikkede sko, fin kjole og garnnøster i håret. Hun hadde som
oppgave å gå rundt i byen å dele ut programfolder. Ellers vandret hun rundt i biblioteket og snakket
med gjester. Kjekt med en person som kan bidra på denne måten. Ønsker å være med som frivillig i
planlegginga til neste års festival. Kan jobbe med saker som festivalpub, ungdom etc.

Vibeke, Birgit og Petra-Mari sine tilbakemeldinger ble lest opp.
Bare god tilbakemelding fra bibliotekets ansatte som jobbet den helgen. God stemning i huset, og
masse blide folk. En fryd å være på jobb den helga!

Gevinst for lagene? Mange nye medlemmer? Nei, det er det ikke. Men absolutt verdt å satse på, en
fin arena å få vist fram kompetansen i lagene, møte potensielle nye medlemmer og misjonere om
husflid. For å synliggjøre seg er det viktig og ikke sitte bak lukket dør og sysle med sitt. Man må ut å
vise seg frem, på den måten kan man bli noe mange snakker om og mange er vant til å høre om. Så
kommer medlemmene etter hvert. En annen positiv faktor er samarbeid mellom lagene. Veldig
givende å møte likesinnede både for inspirasjon og for læring.
Det blir ny festival, dato er lørdag 10. og søndag 11. oktober. På neste medlemsmøte i lagene skal
det velges 2 stykker som kan være med i planleggingsfasen. Det meldes tilbake til Heidi, som lager ei
mail-liste. Første møtet er satt til onsdag 14. januar kl 19.00.

Flere ideer til neste års festival er kastet fram, men ingenting er bestemt. Det vil vi prøve å få til på
første møtet. Det kan være greit å komme i gang med å søke penger allerede nå. Tanker som kan
tenkes til neste møtet er: Vil vi ha et tema for festivalen? Er det greit å ha en rød trå gjennom
arrangementet? Og de frivillige som skal arbeide for festivalen, hvordan kan vi ivareta dem? Hvordan
styrke deres kompetanse? Uten de frivillige, ingen festival.

Ref. Heidi
Retta opp tall 26. november.

