
Verksamhetsberättelse 2021
Reviderad version 2022-05-02

Inledning

Du håller nu Hela Sverige ska leva Dalarnas (HSSL Dalarna) verksamhetsberättelse
för 2021 i din hand.

HSSL Dalarna är en ideell förening, ett länsbygderåd, som fungerar som länk mellan
centrala, regionala, kommunala och lokala aktörer – en samlande kraft för
utvecklingen av landsbygd i Dalarna. HSSL Dalarna är byarörelsens plattform på
länsnivå. Uppgiften är att stödja och stimulera verksamheter i de lokala
utvecklingsgrupperna och kommunbygderåden samt att utgöra länsavdelning till
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL).

Föreningen är länets samtalspartner för lokal utveckling på landsbygden. Vi strävar
efter att tillvarata och lyfta fram den breda kompetensen i underifrån processer och
är gruppernas språkrör i regionalpolitiska och andra viktiga frågor för Dalarnas
landsbygd.

Av stadgarna framgår att vi verkar utifrån värdegrunderna demokrati, jämställdhet,
mångfald och att vi ska verka för socialt, miljömässigt, och ekonomiskt hållbar
utveckling.
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Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av ordförande Lisa Fröbel (Grangärde/ Ludvika),
andra ordförande Marc Meijer (Aspeboda/ Falun) samt ledamöterna Sigrid Larsson
(Särna/ Älvdalen), Mats Erixon (Grängesberg/ Ludvika), Karin Westerlund (Djura/
Leksand), Leif Björk (Hornberga/ Orsa), Ulf Martini (Vikarbyn) och Magnus
Lindström (Ludvika).

Revisorer

Föreningens revisorer är Åke Henriksson och Göran Tägtström. Revisors-suppleant
är Karin Örjes.

Valberedning

Valberedningen har sedan årsmötet 2021 bestått av Jonny Wikström
(sammankallande) och Mikael Källman.

Sammanträden

Under året har vi haft
● 8 styrelsemöten, 6 via Zoom, 1 fysiskt i augusti i Leksand och 1 i Siljansnäs
● Årsmöte och extra föreningsmöte, via Zoom
● Höstmöte i november, fysiskt i Siljansnäs
● Mittmöten har inte genomförts under 2021

Ordföranden, alternativt styrelseledamot har deltagit i av Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva och andra grupper och myndigheter organiserade möten - exempel
nedan:

● Länsdistansmöten
● Ordförandeträffar
● Folk och Kultur på nätet
● HelaSverige Mitt möten och samtal
● SKR om aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning
● Årsmöte HelaSverige riksorganisation
● Höstmöte HelaSverige riksorganisation
● Temagrupper via riks
● Landsbygdsnätverket
● Byanätsforum
● Bygdegårdarna lokalt och Landsbygdskonferens
● Regionala Ordförandemöten

Av Region Dalarna och Länsstyrelsen arrangerade möten:
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● RUS (Dalastrategi)
● RSP-möte i maj och november
● Vindkraft och energiomställning
● Trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna

● BID, Mats
● Region Dalarna Smart Specialisering hösten 2021

Styrelsen har också representerats i samverkansgruppen Hela Sverige ska leva
Mitt, dock har inga möten genomförts under 2021.

Kontakt med representant för styrelsen HSSL Riks
På vårt styrelsemöte i februari deltog vår kontaktperson i nationella styrelsen
Britt-Louise Berndtsson. Hon presenterade sig och undrade: Vad jobbar vi med, vad
tycker vi är viktigt? Vad anser vi riks bör jobba med?
Vi diskuterade även kommunbygderåden i Dalarna och pratade om gemensamma
intresseområden samt enkäten som vi har svarat på.

HSSL Riks  - Temagrupper
Uttalat brett intresse hos länen för tematiska erfarenhetsutbyten och samverkan i
enskilda frågor/teman/roller/arbetsuppgifter gjorde att det startades upp.
Det bygger på frivillighet, tid, intresse och engagemang i enskilda ämnen, frågor och
teman. Grupperna drivs och hålls ihop av länen och riks kan vara behjälpliga vid
behov.
Vissa grupper har kommit i gång, andra har inte haft ett möte än. Några av oss har
deltagit i grupper, såsom Kollektivtrafik/infrastruktur, Medlemsregister, Service,
Vindkraft, Kultur och fritid, Bostadsgruppen m.fl.
Styrelsen beslutade att ersättning för 10h per styrelsemedlem för deltagande i möte
med temagrupper ska utgå för 2021.

Stadgeändring
Utifrån en motion från Mats Erixon, Stiftelsen Folkets Hubb: "Motion till HelaSverige
Dalarnas Årsmöte 2021. Jag föreslår att vi precis som den nationella organisationen
beslutar att ha dubbelt ordförandeskap – en man och en kvinna.”
För att verkställa beslutet om två ordförande i styrelsen krävs en stadgeändring.
Beslut om ändringar av stadgar fattas med minst två tredjedelar av antalet
godkända avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska
vara årsmöte.
Förslag på ändring i 11§ 3st:  “Styrelsens arbete leds av en ordförande som väljs för
ett år.”
ersätts med:
“Styrelsens arbete leds av två ordföranden, en kvinna och en man, som väljs för ett
år vardera. Dessa kommer inbördes överens om, hur arbetet ska fördelas och utgör
styrelsens presidium.”

i enlighet med formuleringen från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
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Årsmötet har den 24 maj beslutat att anta stadgeändringen enligt förslaget. Extra
föreningsmötet den 16 juni beslutade att anta stadgeändringen enligt förslaget.

Ekonomi

● Föreningens bokslut framgår av bilaga 1.
● Under året har grundbidrag till verksamheten erhållits från HSSL med drygt

205.000 kr.
● Föreningen får regionalt föreningsbidrag med 50.000 för 2021
● Föreningen har inköpt konsulttjänst från Siljansnäsresursen Ekonomisk förening

för ekonomihantering och bokföring.
● I enlighet med årsmötesbeslut har medlemsavgifter uttagits – 100 kr/år och

organisation av administrativa skäl.
● Styrelsen föreslår stämman att besluta att årets resultat förs över i ny räkning för

verksamhetsåret 2022.

Se bilaga 1 - Balans- och resultatrapport.

Kommentar till ekonomi och resultat
Ordföranden kommenterar:
Bristen på en stabil kanslifunktion har även under 2021 minskat effektiviteten på vår
organisation i Dalarna men i verkligheten kompenseras detta delvis med generösa
frivilliginsatser.
Vi ser fram mot en stabil lösning där frivilliga kan engagera sig i frågorna och
administrationen arvoderas under 2022 och framåt.

Genomgången av medlemslistan har tagit oss ett stort stycke mot att vara en
relevant organisation för landsbygden i Dalarna.
Vi har haft initial kontakt med alla men ännu under 2021 har vår verksamhet mest
genomförts av styrelsen och i samarbete med motsvarande organisationer i
Dalarna.
Samtalet och samarbetet med våra föreningar går lite trögt och vi ser fram emot
post-pandemin då vi kan återuppta det mer engagerade återstarten och uppstarten
av lokala verksamheter.

Det vi ser fram mot att under 2022 utveckla konceptet kring lokala Bygdebolag och
lokal projektfinansiering - förhoppningsvis med mikrofonder eller liknande.
Kollektivtrafiken är också ett fokusområde där det gått trögt och där Dalatrafik har
drabbats av interna problem - och inte orkat samverka med oss i
landbygdsorganisationerna. Vi ser också fram mot att vi får ett bättre gensvar på
våra försök att få aktivt delta i kollektivtrafikens utveckling.
Det nationella fokuset att kultur och utbildning ska vara tillgängligt i hela landet har vi
diskuterat vidare under gångna året och ser fram mot ett större engagemang under
2022 i samarbete med likasinnade organisationer.
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Vi ser också en möjlighet att tillsammans med Regionen och kommuner skapa
förutsättningar för fungerande servicepunkter i Dalarna med stöd av den
fiberinfrastruktur som Region och kommuner disponerar - och kanske även med
hjälp av det kommersiella nät som Telia och IP-Only har tillgång till.

Ekonomi:

Kommentarer till 2021 års totalt redovisade resultat på 253.313 kr

Årets resultat skall ses med beaktande av neda Noter  asterisk (*). Faktiskt utfall
utgör således 82.727,19 kr

Not
er

* Effektmätning (Projekt) −67 492,28 kr Ännu ej rekvirerade projektmedel

** Innovationsnod (Projekt) 74 633,74 kr
Projektmedel för projektet Innovationsnod är
förskottsutbetalade under 2021 och skall täcka del av
arbetstid under 2022.

***
Hemsida/Medlemsregister
(Projekt) 60 944,10 kr

Kvarvarande Projektmedel för arbete med hemsidan och
uppdatering av medlemsregistret att täcka löpande
arbetstid under 2022.

**** Grundverksamhet 102 500 kr
Kvarvarande grundbidrag skall bekosta verksamheten
Q1-Q2 2022.

Faktiskt utfall 82 727,19 kr

Årets resultat 253 312,75 kr

Kommentar till resultatrapportens konto 7210, Löner till tjänstemän.
En korrektare beskrivande text borde varar Arvoden vilket är det som avses.
Begränsningar i löneprogrammet gör att kontot ej kan ändras.

Byalagsförsäkring
Den Byalagsförsäkring som varje medlemsorganisation kan ta del av är en mycket
viktig medlemsförmån till alla våra medlemmar och viktig i arbetet med att få med
fler grupper i Dalarna. Vg, tag gärna del av försäkringen via nedan länk.

https://www.helasverige.se/engagemang/lokala-utvecklingsgrupper/byalagsforsakringen/

Nationellt och regionalt projekt
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Innovationsnod för vindkraft i Dalarna
Under hösten 2021 har projektet startats upp där vi är samarbetspartner,
tillsammans med Länsstyrelsen (Jakob Ebner), Region Dalarna (Eva Lundin, m.fl.)
och Samarkand (Lars Lindblom, m.fl.).

Ansvarsområden:
Länsstyrelsen Dalarna
- Ansvarig för projektledning och information, upphandlingar m.m.
- Huvudansvar för: ”Aktivera näringslivet inför vindkraftsetableringen”.
- Upphandlad resurs genomför och hjälper till i alla insatsområden
Region Dalarna
- Huvudansvar för ” Etablera en regional innovationsnod för vindkraft”
- tar fram finansierings- och arbetsmodell för nodens fortsatta arbete
- etablera en näringslivsplattform
Samarkand AB
- Huvudansvar för insatser inom ”Etablera en regional innovationsnod för vindkraft”
- arbetar fram förslag på 3-4 nya produkter
- bidrar till att ta fram näringslivsplattform
Hela Sverige Dalarna
- Huvudansvar för ” Utveckling av lokalsamhällen”
- utveckling av fem nya verksamhetsidéer
- skapa en samhandlings- och dialogmodell för ökat tillit och utveckling under
etableringsfasen

Effekter:
● Aktivera näringslivet för att ta vara på utbyggnaden av vindkraft.
● Skapa en innovationsnod för vindkraft och nya verksamheter.
● Lära oss mer om vindkraftens roll i energiomställningen.
● Skapa bra etableringar och visa på vindkraftens positiva effekter.

Lisa och Marc jobbar i projektet utifrån en budget, där vi har fått in externa medel via
Länsstyrelsen.

Projektet avslutas den 31 december 2022.

Effektmätning
Lisa jobbar som del-koordinator i projektet ihop med Coompanion Dalarna. Arbetet
går bla. ut på att skapa ett regionalt förhållningssätt kring hur insatser från
Civilsamhällets regionala aktörer kan följas upp och beskrivas utifrån effekt på
individ- och samhällsnivå. Ett förhållningssätt som i grunden är en
överenskommelse mellan utförare och beställare. Projektet genomförs som en
testbädd i Dalarna och ingår i det större ESF finansierade projektet Empowerment+
som ägs av Coompanion Sverige. Projektet pågår till sommaren 2022.
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BID i Dalarna
Projektet har genomförts i Dalarna i Svärdsjö, Grängesberg och Sollerön.
Samverkan mellan verksamheterna, människor och kommunen. En plattform för att
få fram de lokala ideerna. Målet har varit “ökad tillgänglighet till bra livsmiljö för
medborgare, turism och företagsamhet. Mats Erixon har varit med i
ledningsgruppen.”
BID-projektet avslutades under 2021 och övergår i fasta verksamheter.
I Grängesberg, där Mats Erixon har varit delaktig, driver man vidare under fanan
Grängesfrämjandet - på webben finns.
Mer information om projektet:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/naringslivsutveckling/d
alarnas-regionala-serviceprogram-2021-2022/service-bid-levande-orter/

Kulturnät i Dalarna
Under året har vi samverkat med med Riksteatern Dalarna kring en vision att skapa
ett fiberbaserat kulturnät i Dalarna - som har förbindelse med motsvarande nät i
andra delar av Sverige.
Målet är att man i Bygdegårdar, skolor, Folkets Hus, Våra gårdar och andra
samlingslokaler ska kunna ta emot eller sända samtal, evenemang, konserter, teater
och annan dubbelriktad verksamhet.
Speciellt är tanken att barn i kulturskolan ska kunna spela och sjunga med läraren
när man är hemma i byn. Man kan också ha verksamheter mellan byar och städer.
Finansieringen kommer främst från Kulturrådet, Regionen och Riksteatern Dalarna.

Dalastrategin

Vi har engagerat oss aktivt i framtagandet av Regions Dalarnas nya Regionala
Utvecklingsstrategi - Dalastrategin tom. år 2030. Glädjande kan vi konstatera att
landsbygdens förutsättningar på ett betydligt bättre sätt nu framträder i detta
strategiska och viktiga dokument. Dalastrategin betonar utvecklingen i just “hela”
Dalarna samt lyfter fram boende,service och civilsamhälle som viktiga satsningar
kommande år. Detta arbete ligger nu till grund för fortsatt arbeta med strategiska
prioriteringar inom ramen för regional utveckling, där vi kommer att engagera oss
starkt.

Socialt byggande och boende

Den idéburna bygg- och boende sektorn växer med stormsteg i Sverige. På
landsbygden finns ett mycket påtagligt behov och mobiliseringskraft för att öka
bostadsbyggandet på våra landsbygder. I Dalarna leds arbetet av lokala
utvecklingskrafter genom Bysjöstrands Ekoby Ek. För. Hela Sverige ska Leva
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Dalarna har härigenom också engagerat sig mycket i regionalt utvecklingsarbete för
att lyfta denna lokala mobiliseringskraft till fler kommuner i regionen. Detta har lett till
beviljandet av ett regionalt ERUF-förstudie projekt som under 2022, under ledning
av Ludvika kommun, kommer att fördjupa ambitionerna med att lyfta denna
växande sektor vidare i ett regionalt utvecklingsperspektiv med bäring på
Dalastrategin och smart specialisering.
Bo- och byggande på landsbygd har blivit den mest prioriterade fråga att driva via
HSSL Riks och här har Dalarna mycket att bidra med genom vårt intensiva arbete
så här långt.

Utmärkelsen

Första gången under 2021: Årets utvecklingsgrupp i Dalarna:

Länets vinnare blir kandidater till den nationella utmärkelsen. En gemensam rolig
aktivitet samt höjer statusen på utmärkelsen. Länsavdelningarna väljer helt själva
ambitionsnivå och hur man vill gå tillväga för att få fram en länsvinnare och nationellt
bidrag.

Årets utvecklingsgrupp i Dalarna 2021: Vikarbyns byaförening. Vikarbyns
byaförening får en särskild inbjudan till höstmötet och representerar Dalarna i den
nationella tävlingen.

Motivering: föreningen har genom åren visat att de innehar engagemang, nytänkade
och ”driv” som gör att Vikarbyn är en plats med mycket hög livskvalité’. Den höga
inflyttningen i Vikarbyn utgör bevis på att detta är en uppfattning som delas av
många.

Värdegrund

Som grund för vår verksamhetsplanering och våra långsiktiga strategier ligger
innehållet i våra stadgar, speciellt i paragraferna §1, §3 - §5 (vårt uppdrag, syfte,
verksamhet och medlemskap m.m.). Enligt våra stadgar ska vår verksamhet ge en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela länet. Nära hjärtat i vår
verksamhet och det vi erbjuder våra medlemmar ligger även medskapande,
demokrati, jämställdhet och mångfald som vi alltid har i åtanke när vi arrangerar
dialogmöten och andra aktiviteter. Vi ser dock nyttan och behovet av att arbeta ännu
mer strategiskt med detta och hitta enkla sätt och metoder för att följa upp och
utvärdera resultaten av vår verksamhet och våra aktiviteter. I mån av resurser kan vi
erbjuda stöd och hjälp till kommunbygderåd och utvecklingsgrupper i dessa frågor
då vi anser det viktigt och det ofta handlar om komplexa frågeställningar.
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● Så har vi jobbat med hållbarhet - i bl.a. på höstmöte och årsmöte, har vi försökt
att inspirera och väcka tankar och idéer som främjar en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling i hela länet.

● Så har vi jobbat med demokrati – allt arbete vi gör bygger på demokratiska
principer, att bjuda in till medskapande och inkluderande möten och dialog och
att bidra till att alla grupper får komma till tals samt att koppla ihop den första
nivån (lokalt) med den andra (kommun), tredje (regionalt) och fjärde nivån
(nationellt).

● Så har vi jobbat med jämställdhet – i allt det vi erbjuder våra medlemmar har vi
en ambition att anpassa information, kommunikation, inbjudningar, inkluderande
möten och aktiviteter för att främja ökad jämställdhet och göra verksamheten
lättillgänglig för både män och kvinnor.

● Så har vi jobbat med mångfald - vi ser stora möjligheter om nyanlända ges
bättre möjligheter att stanna på landsbygden. Här behövs stora insatser med
bl.a. ökat bostadsbyggande och nya jobb på landsbygderna. Vi arbetar fortsatt
med detta och det är även för oss en central fråga. 

Höstmötet genomfördes digitalt med följande inslag

● Bysjöstrand Ekoby - att bygga nytt på landsbygderna
● Byhotell presenterat av Siljansnäs Stugby
● Kulturnät
● Årets Utvecklingsgrupp

När vi övergripande sammanställer våra aktiviteter och möten för 2021 ser vi att
rådande situationen med COVID-19 har orsakat att vi inte har kunnat skapa
tillräckligt många tillfällen med medlemmar, medlemsorganisationer och övriga
intressenter för dialog med syfte att i samverkan skapa en än mer livskraftig
landsbygd i Dalarna. Vi hoppas att 2022 blir år där verksamheten kan blomstra
igen.

Medlemsregister/bygdebank

Under 2019 har styrelseledamot i uppdrag av styrelsen kontaktat samtliga
föreningar. Det resulterade i ett uppdaterat register med då 336 medlemmar. Vi
planerade i början av 2020 ett antal lokala medlemsmöten och hann genomföra ett
par innan pandemin ställde in den fysiska förutsättningar där styrelsemedlemmar
presenterar Hela Sverige Dalarna och lyssnar av vad som är aktuellt på respektive
bygd.
Utvecklingen av vårt medlemsregister ser vi dock som en av våra största
utmaningar. Under året har vi delat erfarenheter och idéer med andra länsbygderåd
med syfte att hitta en hållbar lösning på denna utmaning. Vi för även denna dialog
med våra medlemmar på de digitala aktiviteter vi anordnar och i många grupper gör
en hög medelålder bland medlemmarna de svårt att använda tekniska hjälpmedel
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som ett stöd för att på ett förhållandevis enkelt sätt underhålla medlemsregistret. Vi
har uppdaterat och kompletterat och även gjort en inspelning av hur man kan ändra
sina kontaktuppgifter som ligger på Youtube.

Uppstart arbetet med nya medlemsregister
Under hösten 2021 har ett nytt medlemsregister startats upp. Det nya registret gör
det möjligt för föreningarna att själva uppdatera uppgifter om kontaktmän och andra
data om föreningen. Möjlighet att prenumerera på nyheter finns för både enskilda
och föreningar. Det nya registret gör det enklare att kommunicera med
medlemmarna digitalt.
En skillnad från gamla registret är att det nya kräver att organisationsnummer är
registrerat. Organisationsnummer är ett krav för att erhålla byalagsförsäkringen. I
skrivande stund är det ett fåtal föreningar som kompletterat sina uppgifter med
organisationsnummer.
Mycket av arbetet kommer att behövas fortlöpa under 2022 och sedan kontinuerligt.

Information/kommunikation med medlemmar

De kanaler vi använder i vår kommunikation med våra medlemmar är främst
● E-post (inbjudningar, nyhetsbrev, undersökningar m.m.)
● Facebook (information, erfarenhetsutbyte, inbjudningar, omvärldsspaning m.m.)
● LinkedIn (information, erfarenhetsutbyte, inbjudningar, omvärldsspaning m.m.)
● Hemsidan (information, erfarenhetsutbyte, inbjudningar, omvärldsspaning m.m.)

Hemsidan

Nya hemsidan

Under hösten 2021 har processen med att utveckla nya www.helasverige.se startats
upp. En fokusgrupp som får testa och utvärdera den nya webbplatsen startades
som testade den nya hemsidan och dess funktioner. Vi fick utse en ansvarig för vår
länsavdelningens sida som fick en utbildning i Wordpress för att kunna arbeta i
systemet. Målsättningen har varit att lansera webbplatsen i november, vilket blev
mars 2022.

I processen fick vi fundera på vilket innehåll som fanns på befintliga
länsavdelningens sida som vi ville flytta över till den nya.Vi har även uppdaterat våra
sidor och rensat bland det som redan fanns. Vi kompletterade med nya sidor och
nytt innehåll. För detta erhöll vi stöd om 40 000 kr från Hela Sverige riks.

Arbetet tog tid, men resultatet blev bra: https://www.helasverige.se/dalarna

Nu finns det mycket mer information, enklare att uppdatera och med en bra länk till
medlemsregistret.

Vi använder och uppdaterar hemsidan för att sprida information, nyheter och
inbjudningar m.m. till våra medlemmar och övriga intressenter.
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För att sprida informationen på hemsidan använder vi vår Facebook- och
LinkedIn-sida för att länka till nyheter och inbjudningar m.m.

Jämställdhet och åldersprofil

I styrelsen har vi 3 kvinnor och 5 män. I styrelsen är 6 av 8 yrkesaktiva. 3 av 8 i
pensionsålder och medelålder under 60. Vi behöver utveckla vårt medlemskap för
ungdomar, unga vuxna, och aktiva vuxna.

Sprida information

Här är några exempel på hur vi har spridit information under året
● På årsmöte och höstmöte sprider vi aktuell information och för dialog om

aktuella nationella och regionala frågor.
● Våra medlemmar och intressenter i länet har under året fått löpande information

om vår verksamhet via nyhetsbrev.

Påverka på lokal och regional nivå

● Deltagit i arbete i olika kommunbygderåd i olika delar av Dalarna
● Har spridit goda exempel mellan Dalarnas olika kommunbygderåd
● Remissvar på trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna 2022-2031
● Medverkat på strategiska utvecklingsdiskussioner inom Region Dalarna
● Medverkat på Länsstyrelsens dialogträffar och referensgrupper kring utveckling

av Vindkraft i Dalarna.
● Deltagit i Region Dalarnas utveckling av kommande regionala program för

Kommersiell Service på landsbygderna i Dalarna.
● Påverkat kommuner att öka kompetensen kring socialt bo och byggande samt

formen Byggemenskaper.

Kunskapsöverföring

På alla möten vi anordnar för våra medlemmar har vi ett inslag för att dela
erfarenheter och sprida goda exempel, från länet men även från andra
länsbygderåd. Vi tipsar alltid till Hela Sveriges olika publikationer med goda exempel
som t.ex. Servicehandboken och hänvisa till hemsidan för mer information.

Summering

Under året ..
● hade länsbygderådet/avdelningen 334 lokala grupper som medlemmar,
● genomfördes ett fysiskt och två digitalt arrangemang,
● omsatte föreningen nästan 550.000 kr
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● skickades 5 nyhetsbrev och inbjudningar till olika aktiviteter ut.

Bilagor

● Bilaga 1 – Resultat- och balansrapport för 2021
● Bilaga 2 – Exempel på nyhetsbrev/ inbjudning

Slutord

Styrelsen framför ett stort Tack! till alla som hjälpt till och gjort värdefulla insatser i
det angelägna arbetet för våra bygders bevarande och utveckling.

Maj 2022.
Styrelsen för Hela Sverige ska leva Dalarna.

_______________________________
Lisa Fröbel, ordförande

_______________________________
Marc Meijer, ordförande

_______________________________
Sigrid Larsson, ledamot

_______________________________
Leif Björk, ledamot

_______________________________
Mats Erixon, ledamot

_______________________________
Karin Westerlund, ledamot

_______________________________
Ulf Martini, ledamot

_______________________________
Magnus Lindström, ledamot
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