
 

Monday, 1 August 2022

Sensommerhilsen og nyhetsbrev fra styret!

Sommeren er over oss med sol, ferie og strikking. Håper alle har hatt bra nok trafikk i 
butikken gjennom lavsesongen. At dere har hatt mulighet til å ta litt fri og samle litt 
krefter, til det braker løs igjen for fullt til høsten og vinteren.

Styret har hatt 3 møter etter Messen på Sundvollen, ett i Porsgrunn og to digitale. Vi har gått 
igjennom alle tilbakemeldinger vi har fått vedrørende denne messen, og gleder oss til å møtes 
igjen 20-23. april 2023 i Svolvær. Mer info kommer etter neste styremøte i september.

På medlemsmøtet ble det ytret sterke ønsker om at Fagstrikk burde promoteres bedre, og være 
mye mere synlige ut til kundene våre. 

Fagstrikk har opprettet en egen Instagram og Facebook konto som ett av tiltakene, i ett forsøk 
på å bli mere aktive og synlige på sosiale medier. 

Cecilie fra Karmin Garn & Gaver as og Monica fra Molene AS drifter Instagram inntil videre, slik 
at vi kommer i gang. Evaluering på dette vil bli gjort fortløpende.

For å komme skikkelig i gang, har vi behov for at du som medlemsbutikk er med å 
bidrar til aktivitet og synlighet, og i oppfordrer dere alle til å være med!                                                                            
Det gjøres slik:

1. Følg Fagstrikk på Instagram og facebook 

2. Send 8 bilder (maks), i melding til Fagstrikk på instagram, etterfulgt med en tekst (ferdig 
innlegg som vi kopierer rett ut), der dere presenterer butikken deres. Inkluder gjerne 
#Fagstrikk #Fagbutikk #nisjebutikk og de # dere måtte ønske å ha med selv selvfølgelig. Vi 
legger da ut innleggene fortløpende, så butikken deres blir presentert på Instagram.  

3. Ta en titt på hva Karmin Garn & Gaver har presentert, og som nå ligger på ute på Instagram 
for Fagstrikk. Vi gleder oss til deres innlegg kommer! 

4. NB. Når dere i fremtiden poster innlegg på deres egen Instagram story, og ønsker at det 
skal deles på story for Instagram til Fagstrikk, husk å legge @fagstrikk i innlegget/story, så 
deler vi. 

5. Vær litt selektiv på hva dere ønsker at vi skal “fede” videre, så skal vi dele videre så godt vi 
kan og så mye vi klarer.  

Vi i styret ønsker alle medlemmene en fortsatt GOD SOMMER !

Hilsen Bente, Cecilie, Monica og Gry
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