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   /förslag årsmöte 2022-03-22 

 
    

V E R K S A M H E T S P L A N   2022 
 

 

Övergripande styrdokument för HSSL Fyrbodal är 

riksorganisationens strategidokument för tiden 2021 - 

2025. 
 

 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är en ideell förening. Föreningen är en 

nätverksorganisation med geografiskt verksamhetsområde inom Fyrbodal 

dvs kommunerna Munkedal, Tanum, Sotenäs, Strömstad, Bengtsfors, 

Färgelanda, Mellerud, Åmål, Dals Ed, Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, 

Lysekil och Orust. 

 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, 

mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

hållbar utveckling. Hela Sverige ska leva Fyrbodal är en ideell förening som 

fungerar som en länk mellan centrala, regionala, kommunala och lokala 

aktörer för lokal utveckling. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

Föreningens beslutande organ (styrelsen) benämns Länsavdelning 

 

Enligt våra stadgar är föreningens uppgift att 

• genom samordning tillvarata de lokala utvecklingsgruppernas intressen 

• stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i Fyrbodal  

• verka för samverkan med övriga länsavdelningar i Västra Götalands län. 

 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är öppen för grupper och sammanslutningar 

som arbetar med landsbygdsfrågor. Varje lokal 

utvecklingsgrupp/motsvarande har en röst. 
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FÖRENINGENS LÖPANDE ARBETE INNEBÄR ATT 
• hålla styrelsemöten med Länsavdelningen   

• delta på riksorganisationens möten under året. Såsom årsmöte, 

ordförandemöten och höstmöte. 

• vara aktiva i och delta på möten med övriga länsavdelningar inom ramen 

för LUVG Lokal utveckling i Västra Götaland (samarbetsorganisation för 

länsavdelningarna i Skaraborg, Sjuhärad, Göteborgsregionen och Fyrbodal) 

• ge ut nyhetsbrev eller på annat sätt sprida information till våra 

medlemmar.  

• bevaka händelser och nyheter inom landsbygdsutveckling, och sprida 

detta till våra medlemsföreningar genom sociala medier och e-post.  

•  hålla hemsidan och medlemsregistret uppdaterade.  

• inhämta och strukturera Länsstyrelsens, Västra Götalandsregionens 

och Tillväxtverkets information för att bland annat kunna peka på vilka 

bidrag det finns att söka för landsbygdsutveckling och till olika 

projektidéer.  

• vara ett stöd för våra medlemsföreningar när så behövs.  
 

INFORMATION och KUNSKAP 
Krav från riksorganisationen 

• 4 medlemsbrev per år 

• 12 inlägg på Facebook per år 

 

PÅVERKA LOKALT OCH REGIONALT 
Krav från riksorganisationen 

• Direktkontakt med Regionen minst 1 gång per år 

• Direkt kontakt med kommuner minst 2 kommuner per år 

• Direkt kontakt med medlemmar/lokala grupper minst 2 tillfällen per år 

• Opinionspåverkan, påverka på lokal och regional nivå genom exempelvis 

debattinlägg, pressmeddelande, andra aktioner. Minst 1 gång/år  

 

ARRANGEMANG OCH UTMÄRKELSER 
Krav från riksorganisationen 

• Utse årets grupp 

• Genomföra arrangemang, kunskapsöverföring o Utbildning, konferenser, 

samverkansträffar, temadagar, dialogmöten, prisutdelningar (galor) för att 

uppmärksamma goda exempel - 1 gång per år. De får gärna anordnas i  



 

3 

 

 

samverkan med andra aktörer i regionen.  

Förslag på tillägg är att Länsavdelningen skall vara en av  

arrangörerna/huvudman för arrangemanget och inte inräkna Årets Grupp som 

ligger som separat kriterium.  

o  

VÄRDEGRUND 
Krav från riksorganisationen 

• Verksamheten skall verka och följa organisationens värdegrunder inom bl.a. 

Hållbarhet, Demokrati, Jämställdhet och Mångfald  

 

Förutom att uppfylla riksorganisationens kriterier kommer vi 

under året att koncentrera oss på följande aktiviteter 

 
• Anordna 4 biokoldemonstrationer 

• Anordna 1 konferens/temadag ev i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan och övriga länsavdelningar inom Fyrbodal. Tema inte fastställt 

än 

• Utveckla samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan och till följd 

därav anordna digitala träffar/informationskvällar mm 

• Delta på lokala näringslivsmässor/marknader mm i syfte att marknadsföra 

HSSL Fyrbodal. 

• Tillsammans med övriga länsavdelningar inom Västra Götalands län trycka på 

för att få en gemensam kontaktperson på Länsstyrelsen resp Västra 

Götalandsregionen 

• Intensifiera samarbete och aktiviteter inom ramen för LUVG Lokal 

utveckling i Västra Götaland (samarbetsorganisation för länsavdelningarna 

i Skaraborg, Sjuhärad, Göteborgsregionen och Fyrbodal) 

• Följa upp och deltaga i LEADER-arbetet i vårt område 

• Utöka mediakontakter genom pressreleaser, egna referat och 

debattartiklar samt i ökad omfattning ombesörja att debattinlägg och 

artiklar som skrivs från HSSL/riks vidarebefordras till lokala medier.   

Inbjuda media till våra aktiviteter. 

• Underhålla kontaktnätet och samarbetet med medlemsorganisationerna, 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, kommunalförbunden, kommunerna, 

Coompanion, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl. 
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• För att ytterligare öka det lokala engagemanget avsätta stimulansmedel till 

ett belopp av 50000 kr som våra lokala utvecklingsgrupper kan söka bidrag 

från. 

• Utöka våra kontakter med Skärgårdarnas Riksförbund.. 

• Fortsätta ge råd till fiberföreningar om bredbandsutbyggnad. 

• Satsa mer på aktiviteter för ungdomar och mångfald. 

• Satsa mer på omställning och klimatfrågor, informera om närproducerad 

mat etc. 

• Delta på Landsbygdsriksdagen den 20-22 maj. Att ges möjlighet att delta 

på landsbygdsriksdagen ses som en uppmuntran till styrelseledamöterna för 

det ideella arbete de utför. Det utgår inte några arvoden till styrelsen 

förutom skattefri milersättning samt en timersättning på 187.50 kr då man 

deltar i aktiviteter som riktar sig mot organisationer, grupper utanför den 

egna organisationen. 

 

Ovanstående prioriteringar utesluter inte andra satsningar som är efterfrågade 

från våra lokala utvecklingsgrupper, som kan vara satsningar från riksorganisation, 

inbjudan från andra organisationer att samverka omkring eller som vi själva 

initierar. 

 

Vi tidpunkten för framtagandet av vår verksamhetsplan är riksorganisationens 

kriterier fortfarande under bearbetning och därför kan det bli aktuellt att vi i 

efterhand måste göra vissa justeringar för att uppfylla dessa. 

 

Lerdal, Högsäter den 1 mars 2022 

 

Styrelsen för Hela Sverige ska leva genom 

 

 

Christer Johansson 

Ordförande 


