
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Ord i var mans mun: 

Pandemi, tvätta händerna, håll avstånd, 

jobba hemifrån, digitala möten, 

handsprit, munskydd, Covid-19, 

vaccination, restriktioner. 

X-ing ställer upp… 

…MEN vi ställer inte in. Vi ställer om 

och håller ut! 
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Länsbygderådet X-ing Gävleborg. 
 

 

2020 var ett prövningens år!  
 

I dessa tider av verksamhetsberättelser och årsmöten för alla föreningar och företag har något 
alldeles ovanligt uppstått; ett gemensamt tema som binder oss alla samman oavsett verksamhet!  
Det heter olika, formuleras olika och har påverkat olika men det finns inte en enda skriven text som 
inte rapporterar om Corona och den nya verkligheten. “Den nya smittan från Kina som vi alla trodde 
skulle komma och gå, ställde allt på ända när den beslutade sig för att stanna”.   

 

X-ing och vår verksamhetsberättelse är inget undantag och inte heller verklighetens 2020 för våra 
medlemsföreningar. Vi har alla fått ställa om och tänka om, lära oss slå av och på, planera och 
planera om, hålla avstånd och hålla ihop. Möten, utbildningar och jobb har blivit digitala liksom 
fikastunder, träningspass och läkarbesök.   

 

Eftersom varken bredbandsutbyggnad, hjärnans förmåga eller våra hjärtans innerliga behov av fysiskt 
umgänge har hängt med har det varit frustrerande. Med året i backspegeln kan vi dock orka se även 
med positiva ögon. Där syns längtan till landet och utrymmen hos de som bor trångt och tätt, där 
syns tid för egen kreativitet och verksamhetsutveckling och där syns extra omsorg om de 
föreningskamrater som man inte kan träffa som vanligt. Korvgrillning med prat har blivit 
universallösningen - och inte oss emot! Det vi har, har blivit oss mer värt både i minuter, i närhet och 
på avstånd.   

 

Så här i tredje vågen och halvlek i Coronafighten gäller det nu att orka hålla i, växa med uppgiften och 
stå förberedd för lokalt ideellt engagemang i den nya sortens vardag. Som ordföringar i denna 
länsavdelning har vi sett framåtanda och kämpaglöd nog för att våga satsa på en ljus framtid 
för länets landsbygder. I denna verksamhetsberättelse hittar ni 
förhoppningsvis samma inspiration.  
Tack för detta år och väl mött i 2021 - styrkans år!  

 

Olle Persson, Jenny Breslin  
  
 
 
 

Likt ett träd med rötterna i 

jordens svarta mull står vi starka 

i med- och motgång. 

Vårt nätverk når ut till de 

yttersta grenarna där kärleken 

till hembygden spirar. 
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INLEDNING OCH ORGANISATION.  
 
Hela Sverige ska leva bildades år 1989 och är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst 
obunden. Dess syfte är att arbeta för balans mellan stad och land, god landsbygdsutveckling och goda 
villkor i hela landet.  
  
Hela Sverige ska levas medlemmar i Gävleborgs län bildar tillsammans                                                  
länsavdelningen X-ing Gävleborg (nedan benämnd X-ing) och omfattar                                 idag 
228 medlemmar/lokala utvecklingsgrupper. X-ing bildades år 1995.  
 
  

SYFTE OCH VERKSAMHETSIDÉ.   
 
X-ing har till syfte att stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling och social ekonomi 
för Gävleborgs län. Dess huvudmål är att skapa en hållbar utveckling i hela länet.  
  
X-ing arbetar för att skapa engagemang, delaktighet och inflytande för länets utvecklingsgrupper 
genom att ge stöd till och företräda dessa, samt vara deras samordnare på läns- och nationell nivå.  
  
X-ing arbetar regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda 
exempel, bilda opinion och påverka politiken.  
 
 

Agenda 2030 och globala målen 
 

Inom Agenda 2030 anges FN:s 17 Globala mål för hållbar 
utveckling, framtagna av världens länder.  
     
Dessa inbegriper: 
 

▪ Att avskaffa extrem fattigdom  
▪ Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen  
▪ Att främja fred och rättvisa och  
▪ Att lösa klimatkrisen.  

 
Genom de 17 målen med sina 169 underliggande delmål kan det här bli verklighet. I alla länder.  
För alla människor!  
 
www.globalamalen.se  
 
X-ing har under året börjat titta på hur Agenda 2030 på sikt kan bli en aktiv del av föreningens 
arbete. Vi inleder med att i denna verksamhetsberättelse knyta olika arbeten mot olika mål inom 
Agenda 2030. Denna referens skrivs exempelvis som SDG 7, vilket är målet "Hållbar energi för alla”.   
 
SDG “Sustainable Development Goals” är den engelska förkortningen för de 17 Globala  
hållbarhetsmålen. Förkortningen används ofta även här i Sverige.  
 
 
 
 

  

 

 

http://www.globalamalen.se/
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VÄRDEGRUND.  
 
X-ings arbetssätt präglas av ett underifrånperspektiv och en helhetssyn, både i ordinarie verksamhet 

och i projektarbeten. X-ings värdegrund utgår från demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet 

och sammanfaller därmed helt med riksorganisationen Hela Sverige ska levas strategi. Dessa 

horisontella kriterier finns med i allt arbete vi gör och de projekt vi driver. 

      

Så har vi jobbat med hållbarhet (SDG 7, SDG 12) 
 

Både i ordinarie verksamhet och i projektarbeten arbetar X-ing för att bidra till ett hållbart samhälle. 

Våra träffar har i nio fall av tio övergått till att vara digitala. I den mån de är fysiska träffar uppmanas 

till samåkning.  

Styrelsen har under året inlett ett internt digitaliseringsprojekt där målet är att i högre grad använda 

digitala tjänster. Det innebär bland annat en minimerat behov av utskrifter. 

X-ing samverkade under våren med länets studieförbund och fyra odlare till ”Kom igång och odla din 

egen mat redan i år”. En serie webbinarier i tre delar där varje del i sig drog cirka 100 

deltagare. Artikel från odlings-webbinariet fanns med i XINGEN. 

Energimyndigheten har beviljat projektmedel till X-ing för vårt 2-åriga projekt I Med och Motvind – en 

plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län. 

     

Så har vi jobbat med demokrati (SDG 16) 
 

X-ing har sedan 2018 inspirerat och hjälpt ett stort antal bygder i Gävleborgs län att ta fram lokala 

utvecklingsplaner, LUP.   

Inom det löpnade projektet Förädlingsmakapären kompletterades detta under 2020 med 

Lokalekonomisk analys, LEA.  

Coronapandemin till trots deltog under året 37 lokala grupper i arbetet som innebär en resa för de 

deltagande från idé till genomförande. En resa genom en lektion i samhällsuppbyggnad och eget 

ansvar i den lokala demokratin.  

X-ing erbjuder kontinuerligt en introduktion i digitala videomöten i Zoom. Erbjudandet ger bra 

resultat och flera av medlemmarna lånar idag licensen via X-ing eller har skaffat egen. Vana att 

hantera dessa system gynnar det demokratiska deltagandet trots pandemin.  

   

Så har vi jobbat med jämställdhet (SDG 5) 
 

En ny artikelserie i vårt nyhetsbrev XINGEN inleddes i oktober med rubriken ”Kort lektion i 
jämställdhet”. Syftet är att på ett sakligt men lättillgängligt sätt sprida frågan om jämställdhet bland 
läsarna och medlemmarna.  
 
X-ings verksamhet planeras på sådant sätt att det inte ska förfördela någon part. Erfarenheten ger att 
det är övervikt på kvinnliga deltagare i X-ings arrangemang.   
Valberedningens uppdrag är sedan länge att söka uppnå jämn fördelning mellan kvinnor och män 
bland förtroendevalda.   
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2020:  

• Styrelsen består av 9 ledamöter var av 2 kvinnor (25%)   

• Styrelsen har 1 kvinnlig ordförande och 1 manlig  

• Valberedningen inklusive ersättare består av 3 kvinnor och 1 man  

• Revisorer är 3 kvinnor och ingen man  

• Anställda i verksamheten är 3 kvinnor och 1 man  
   

Så har vi jobbat med mångfald 
 

Som länsaktör blir X-ing ofta den som samordnar aktiviteter i samarbete med andra och i olika 
konstellationer. X-ings verksamhet planeras så att alla alltid ska känna sig välkomna att delta i vårt 
arbete och våra arrangemang. Vi samverkar gärna med andra organisationer med olika inriktningar. 
 

FÖRTROENDEVALDA OCH PERSONAL.  
 
Styrelsen har sedan senaste årsmötet bestått av:   

  
Olle Persson (Lindefallet), ordförande  

Jenny Breslin (Loos), ordförande  

Marikka Germer (Ockelbo), kassör  

Kenneth Norén (Åmot), sekreterare  

Thomas Backan (Rengsjö), ledamot  

Sven-Gunnar Englund (Stråtjära), ledamot  

Mats Leivig (Söderhamn), ledamot  

Ola Nilsson (Njutånger), ledamot  

  
Revisorer:  
  

Lena Husén (Hudiksvall)  
Lena Åkerlind (Trönödal)  
Ingbritt Sundin (Ramsjö), ersättare  
 
  

Valberedning:  
  

Ingrid Olsson (Ramsjö), sammankallande  
Irene Frank (Kilafors)  
Svante Wallberg (Bergby)  

 
Personal:  
  
Helena Näslund (Rengsjö), verksamhetsledare  
Lisbeth Thyrén (Nordsjö, Vallsta), administratör  
Bo Martin Carlsson (Sandviken), kanslist  
Jenny Breslin*(Loos), projektledare  
  
*Jenny Breslin har dubbla roller som både förtroendevald ordförande och projektledare i projektet 
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I Med och Motvind. Under styrelsemöten, i de fall jäv riskerar att föreligga, fattar styrelsen beslut om 
detta varvid Jenny inte deltar i de ärendena eller besluten. Detsamma gäller i styrgruppen för 
projektet där Mats Leivig, styrelseledamot i X-ing, sitter med för X-ing Gävleborg.  
  
Föreningen har ett kansli i Sandviken och ett kontor i Bollnäs.  
Föreningen är registrerad som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och är medlem 
i arbetsgivareorganisationen FREMIA där kollektivavtal har tecknats via Unionen.  
 
 

VERKSAMHET.   
 

Under verksamhetsåret har X-ing Gävleborg genomfört 
 

• 11 styrelsemöten  
• årsmöte 10 maj  
• föreningsmöte 24 oktober   
• höstkonferens ”Från lokal utvecklingsidé till projekt” 24 oktober  
 

Deltagit i riksorganisationen Hela Sverige ska levas finansierade möten  
 

• Ordförandeträff Stockholm 19 - 20 februari   
• Årsmöte 7 maj  
• Ordförandeträff Stockholm 16 september   
• Föreningsmöte/höstmöte 26 november  

 
Av ovanstående möten hölls de flesta digitalt.  
 
 

                                           
 

EKONOMI. 
 

Resultatet för året visar positivt då många aktiviteter och händelser har ställts in och ställts om på 

grund av pandemin. Vilket gett en mindre kostnad än beräknat för sökta medel.   

Inledningsvis är projektet ”I med och motvind” en stor del av det positiva resultatet för i år.  
  
Ett byte av ekonomisystem skedde 15 sep 2020. Bytet var från SPCS Bokföring (gamla systemet) 
till Visma eEkonomi Smart (nya systemet).  
  
Bokföring för hela år 2019 t o m 14 sep 2020 importerades till det nya systemet.  

Vi valde att även bokföra händelser i det gamla systemet för att på så vis kunna göra en avstämning 

och säkerställa att alla händelser och bokföringsposter stämde överens i slutet av året.  

Några förändringar skedde i och med bytet. I det nya systemet finns nya möjligheter att tex märka 
alla händelser med projekt. Vilket betyder att redovisningen finns samlad i ett och samma bolag och 
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kan samtidigt redovisas per projekt. Andra förändringar har skett i kontoplanen.  
  
Fler möjligheter finns att utveckla ekonomisystemet och tillhörande system för budget och 

ekonomisk översikt.  

 

 

 

 

INFORMATION KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR.  
 

X-ing håller medlemmarna informerade genom  
 

• Nyhetsbladet XINGEN. som gavs ut i fem nummer under 2020.  
 

Löpande under året via e-post med:  
 

• utskick av inbjudningar till X-ings egna arrangemang såsom årsmöte och föreningsmöte 
samt Höstkonferens. Samt när behov av utskick uppstår.  
 
• vidarebefordran av information/inbjudningar från andra aktörer. Exempel under året: 
Landsbygdsriksdag (HSsl), Service och organisering i landsbygder (Coompanion), Uppror en 
landsbygd för alla (SOL-nätverket, konferens Österfärnebo), Hur många bygdebolag har vi i 
Gävleborgs län? (Coompanion), Vilken framtid vill du ha på din landsbygd? (Enkät Leader), 
Nationellt bredbandsuppror (www.bredbandsupproret.se).  

 

Sociala medier:  
 

• Facebook www.facebook.com/xinggavleborg med inlägg, filmer, delningar samt 
evenemang.  

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt:  
• Personliga kontakter med medlemmar/lokala utvecklingsgrupper.  
• Genom arbetet i projektet Förädlingsmackapären.  
• Genom arbetet i projektet I Med och Motvind.  
 

Föreningen omsatte under året 1 443 214 kronor.   

 

http://www.bredbandsupproret.se/
http://www.facebook.com/xinggavleborg
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HEMSIDAN.  
 
Hemsidan hos X-ing Gävleborg ligger som grundplåt för föreningens digitala kommunikation. Den 
uppdateras löpande och vid behov.   
Att få läsa aktuell och uppdaterad information är av största vikt för att våra medlemmar och andra 
ska återkomma till vår hemsida.  
 
Gävleborgs län X-ing (helasverige.se)  
 

SPRIDA INFORMATION TILL HELA SVERIGE ska leva, riksorganisationen.  
 

X-ings arbete med   
• Pressrelease - I Med och Motvind  
• Digitalisering av verksamheten X-ing Gävleborg  

 

PÅVERKA PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ.  
 

▪ Pressmeddelande I Med och Motvind  
▪ Pressmeddelande GIRA  
▪ Debattartikel - Bredband, förutsättning för landsbygdsutvecklingen i Norrland. Framtagen  

             och införd i lokalpress i samarbete med ”Halva Sverige”, de fem norrlandslänen.  
▪ Motion - 24 mkr till anställd personal hos länsbygderåden. Ställd till Hela Sverige ska leva 

årsmöte 2020 i samarbete med ”Halva Sverige”, de fem norrlandslänen.  
▪ Motion till stadgeändringsförslag. Ställd till Hela Sverige ska leva årsmöte 2020 i samarbete 

med Mittenregionerna.  
  

REMISSYTTRANDEN.  
 
”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”  
  
  

KUNSKAPSÖVERFÖRING.  
 

Erbjudande att testa zoom  
 

Erbjudande att testa zoom som mötesteknik har funnits med under hela året. Här har man även 
getts chansen att träffas och prata med X-ings två ordföringar.  
 

Årsmötet med Teo Härén - författare och inspiratör  
 

Under en kort inspirationsföreläsning delade han med sig av hur möjligheterna till nytänkande, 
tillsammans med ny teknik, gör att framtiden för landsbygden är både ljus och spännande.  
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Den första samhällsnivån - nya kommunala strategier  
 

Ett seminarium 5 - 6 mars med presentation av kommunutredningen “Starkare kommuner – 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” samt ett studiebesök på Svågagården och 
hos Handlarn i Ängebo. Seminariet var en aktivitet inom ramen för “Lokalt inflytande” och 
arrangerades tillsammans med Hela Sverige Göteborgsregionen i samarbete 
med Svågadalsnämnden.  
Utifrån Svågadalsnämnden diskuterades bland annat ett idékoncept om hur ett medborgerligt 
inflytande omfattande demokrati, planering och ekonomi kan utformas på den lokala nivån (Den 
första samhällsnivån).  
 

Höstkonferensen 24 okt - ”från lokal utvecklingsidé till projekt”  
 

Årets tema grundade sig i de lokala utvecklingsplaner/lokalekonomisk analys som tagits fram i länet 
under de senaste åren genom projektet Förädlingsmackapären. I programmet lyftes lokala idéer fram 
som möjliga framtida projekt.  

   

PROJEKT.   
 

Förädlingsmackapären (FMP) (STG 16)  
 
Projektperiod januari 2018 till december 2021. Finansiär EU-medel 
via Leader.  
I projektet Förädlingsmackapären jobbas det idag med en metod som 
innehåller lokalekonomisk analys + lokal utvecklingsplan + uppföljning. En 
metod för regional utveckling baserat på ett underifrånperspektiv, taget 
direkt från boende på landsbygden.   

 
Under dessa pandemitider pratas och skrivs det mer och mer om 
civilsamhället, den tredje sektorn, som en viktig del eller jämbördig part i 
våra samhällens fortsatta utveckling. Det krävs ett större engagemang ifrån 
både näringslivet, offentliga sektorn och det civila samhället om dagens svåra 
samhällsutmaningar ska kunna lösas. Här ser X-ing Gävleborg arbetet inom 
Förädlingsmackapären som en viktig faktor i hur alla tre sektorerna kan börja 
prata och samverka med varandra.  
 
Till Jordbruksverket har det under året lämnats in ansökan om tillägg av 
lokalekonomisk analys samt ansökan om förlängning av projekttiden för 
Förädlingsmackapären – båda inom redan beviljad budget. Båda 
ansökningarna har beviljats.  
 
Corona har också lärt oss att samhällen kan stängas ner, att vi människor inte får träffas och 
samverka med varandra så som vi är vana vid. Härav tittar projektet på ”hur att digitalisera” 
arbetsmetoden i Förädlingsmackapären.  
 
Följ projektet via Förädlings-mackapären (helasverige.se)  
 
 
 

 

 

 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/
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I Med och Motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län (SDG 7) 
  

Projektperiod september 2020 till december 2022.  
Finansiär Energimyndigheten.  
 
Bakgrunden till projektet är att vindkraften blir mer och mer 
aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland. 
Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan,  
arbetstillfällen, uttag av naturresurser, olika åsikter 
och många olika aktörer gör det svårt för enskilda boende 
och föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt.   
  
Genom projektet skapas forum för möten med medlemmar, vindprojektören, kommunen, lokala 
företag med flera och utifrån behov hänvisas till fakta, erbjuds en processmetod för samtal inom 
bygden, ett diskussionsstöd eller bara någon att bolla saker med.  
I samband med start av projektet har personal och kontor kommit på plats. Det har bedrivits 
omvärldsspaning både regionalt och nationellt, kartläggning samt kunskapsinhämtning.   
  
Stor tankemöda har lagts på att få rätt balans i projektets neutrala rollfördelning. Här har projektet 
en pedagogisk, lyssnande, kunskapsspridande, representativa samt stödjande roll för att föra 
bygdernas bild av läget vidare. Det sistnämnda har redan nu visat sig bli en större roll än planerat då 
många är intresserade av lokal delaktighet och hur det praktiskt kan genomföras.  
  
Genom projektet har länet tagit på sig en ledande roll i nationell samverkan genom temagruppen 
“Energi och vindbruk” hos vår organisation Hela Sverige ska leva.  
  
Följ projektet via I Med och Motvind (helasverige.se) samt www.energimyndigheten.se  
  
 

GIRA – Green Initiatives in rural areas   

 
Projektperiod september 2020 till mars 2023. Finansiär Erasmus +. 
Ett samverkansprojekt mellan Sverige, genom Europahuset Gävleborg, och fem andra europeiska 
länder. Syftet är att samarbeta kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs 
in rural Areas”. Att genom utbyte av erfarenheter och kunskap utveckla och sprida erfarenheter och 
kunskap kring gröna initiativ.  
  
Målen med projektet är att:  
 

▪ utveckla nyskapande metoder för miljö/klimatinsatser i 
glesbygd/landsbygd  

▪ att genom projektet sprida erfarenheter om olika typer av insatser ute i 
Europa  

▪ utarbeta en digital grön handbok med konkreta exempel från alla 
delaktiga länder  

▪ öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd  
▪ Fem studiebesök i fem olika länder, varav ett i Sverige (läs Gävleborgs län), är tänkt att 

genomföras under projekttiden.  
  
 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/i-med-och-motvind/
http://www.energimyndigheten.se/
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I Sverige har en arbetsgrupp bildats med namnet GIRA Sweden. Den besår av representanter från 
Trönö ekonomisk förening, Österfärnebo Socken Utvecklingsgrupp, Gläntan Kursgård Mållångsta 
Viksjöfors, Hela Sverige X-ing Gävleborg samt Europahuset Gävleborg.  
 
   

”Sociala Medier – i vår tjänst”   
 

Sprintprojekt via Leader Gästrikebygden.  
Lördag den 15 februari bjöd X-ing in till workshop i ”Sociala medier i vår tjänst” på LYRAN i Storvik. 17 
deltagare närvarade från föreningar/företag/organisation samt 2 föreläsare/aktörer i workshopen.   
 
På programmet under dagen fanns: omvärldsanalys i sociala medier, inblick i vilken utsträckning vi 
använder facebook, Instagram med flera. Hur generationsskillnader påverkar användandet och hur vi 
kommunicerar i våra sociala medier. Samt vikten av att ha en kommunikationsplan för att få balans i 
arbetet med sociala medier.  
 
Kommunikationsplanen blev en uppskattad aktivitet hos deltagarna, och den allmänna uppfattningen 
var att den kunde tas med hem och underlätta sprida kunskapen vidare till kamrater och styrelsen.   
 
Att använda sociala medier som verktyg kräver både mod och en hel del kunskap om både systemen 
och den egna verksamheten, med utbildningar som den här kan det användas bättre.   
 
Deltagarna under workshopen var eniga om att man vill ha en fortsättning på arbetet. Man bildade 
”Digitalt Nätverk - Gästrikland”. I fortsatt arbete är det tänkt att jobba konkret med strategi och 
handlingsplanen. Ett tydligt önskemål är fortsatt utbyte av erfarenheter och goda exempel då man 
känner sig lite ensam i sin roll hemma och saknar någon att fråga och diskutera frågor som handlar om 
avvägningar.    
 

    
  
 

”Tillsammans i Europa”   

 

12 - 13 september vid Gläntans kursgård i Mållångsta, Viksjöfors.  
Ett Speedprojekt via Utveckling Hälsingebygden. Projektägare var X-ing Gävleborg som genomförde 
kursen tillsammans med vår samverkanspartner Europahuset Gävleborg.  

 
Till kurshelgen bjöds både personer och företagare, som redan är aktiva i lokal utveckling, in samt 
även andra som har intresse för nätverkande med Europa. Med detta speedprojekt skapades en 
mötesplats för nationella/internationella erfarenhetsutbyten och ett nätverk bildades för 
kunskapsinhämtande av hur att skriva och driva internationella projekt.   
 
Idén till kurshelgen grundar sig i att länets landsbygder idag inte har en klar inriktning med tankar på 
att driva projekt och hur att/vem att nätverka med för erfarenhets- eller affärsutbyten ut mot andra 
europeiska länder. Det vill X-ing och Europahuset Gävleborg ändra på genom denna kurs. 
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Under helgen fick deltagarna information kring manualen ”7 steps”, utbyte med Nederländerna 
via Jantsje van der Spoel, genomgång av olika program för projektansökningar. Man fick inblick i hur 
att tänka vid projektskrivningar, vad att fokusera på och att det är olika krav från olika 
bidragsgivare. Hur att “tänka budget” och projektekonomi.  
 
Under kurshelgen startades ett nationellt nätverk, för internationella utbyten, i Gävleborgs län. 
Sammankallande Hela Sverige X-ing Gävleborg.  
  
Då det kan vara svårt för mindre föreningar att själva äga och driva större internationella projekt så 
har det regionala nätverket ett stort ansvar att skapa mötesplattformar för inspiration och 
information och regionala samarbeten som leder till samverkan och genomförande av goda 
projektidéer - såväl regionala som nationella och internationella.  
    

    

 

INTERNT ARBETE. 
 

Rutiner 
 

Rutiner är beskrivningar på vilka arbeten som behöver göras inom organisationen. Dessa är   

till exempel kallelser till årsmöten, redovisning av projekt mm.  

Syftet med arbetet är att få alla olika arbetsmoment som görs idag beskrivna, och i förekommande 
fall även förbättrade, med målet att också bli mindre sårbara vid förändringar av personal och 
förtroendevalda.   

  

Digitalisering  
  
Eftersom vi som är verksamma inom organisationen är geografiskt utspridda och speciellt i dessa 
Coronatider inte kan träffas så jobbar vi mer asynkront med information. Kravet är då att vi har 
lämpliga verktyg som stödjer det arbetssättet på ett bra sätt.  
  
Ett väsentligt område är att flera personer ska kunna dela och bearbeta samma dokument utan att 
riskera att bearbeta fel version och behöva skicka filer kors och tvärs per mail till 
varandra. Utvärdering pågår vilket verktyg som fyller våra behov bäst.  
  
Hela organisationen inom Hela Sverige ska leva jobbar idag med Microsoft Office 365, en kommersiell 
tjänst från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer.  
  

Revidering av stadgar  
 

En arbetsgrupp inom styrelsen har under året arbetat fram ett förslag till revidering av X-ings stadgar. 
Målet med arbetet är att anpassa vår länsavdelnings stadgar till Hela Sverige ska levas stadgar och att 
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i våra stadgar tydligare beskriva vår verksamhet, vår roll och vårt ansvar. Förslaget till revidering av 
stadgarna bifölls på föreningsmötet 2020. För genomförande av ändring av stadgarna krävs ett andra 
beslut på kommande årsmöte.  
  
 

MEDLEMSREGISTER. 
 
X-ing ansvarar för att hålla ett uppdaterat register över länets medlemmar i riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva. Efter avslutad årsmötesperiod går en förfrågan ut till kontaktperson om de 
kontaktuppgifter registret har stämmer eller inte.  
  

ÅRETS X-ING 2020. 
 
Under Höstkonferensen/föreningsmötet korades medlemsföreningen Kårböle Byalag till  
Årets X-ing 2020.  
 
Motiveringen till vinsten löd:   

 
Genom små kriser och stora katastrofer – i Kårböle tar 
man hand om varandra och vänder prövningar till 
gemenskap, kraft och utveckling. Med fokus på sin 
egenhet och med hjälp av sin envishet, sitt stora mod 
och framtidstro, visar Kårböle prov på modernt 
samhällsbygge för landsbygden.  
  

 

SAMVERKAN.  
 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  
  
“Stärka regionalt” är ett internt utvecklingsprojekt med syfte att stärka och utveckla 
länsavdelningarna. I projektet har X-ing och övriga länsavdelningar fått möjlighet att delge sina tankar 
om sin och Riks verksamhet, uppdrag och mål. Strategier ska tas fram för att förbättra 
kommunikationen, kontakten med lokala grupper, finansiering och projektledning, arrangörskap, 
regional samverkan och politisk påverkan. Projektledare Richard Granberg har bland annat efter 
ordentlig behovsanalys introducerat Länsavdelningsdistansmöten. Varje månad hålls ett distansmöte 
med företrädare från alla länsavdelningar. Under mötena utbyts erfarenheter, inbjudan till aktiviteter 
och diskussioner kring specifika temaområden av intresse för vår rörelse, exv. Post Nord, Corona, 
bredbandsutbyggnad, boendefrågor och mycket annat.   
   

Halva Sverige  
  

Nu ett etablerat namn för Hela Sverige ska levas fem nordligaste länsavdelningar (länsbygderåd). 
Halva Sverige består av Norrbotten, Västerbotten, Jämtlands län, Västernorrland och Gävleborg vilka 
sammantaget täcker 54 % av Sveriges yta.  
 
Gruppen fortsätter att ha givande träffar. Tack vare Corona-pandemin blev det hela sex träffar under 
året. En tvådagars workshop i oktober-november samlade ett femtontal från de olika 
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länsavdelningarna. Även Riks ordförande Åse Classon och Richard Granberg, projektledare Stärka 
Regionalt deltog. Efter workshoppen har gruppen utökats och ännu fler från styrelserna är välkomna.  
Vanliga ämnen som gruppen samverkar kring är debattartiklar, motioner och erfarenhetsutbyte samt 
erbjudande om deltagande i olika projekt.  
 
 

Hela Sverige ska leva Mitt   
 

Hela Sverige Mitt är en sammanslutning av länsbygderåden i Gävleborg, Uppland, Dalarna, 
Stockholm, Närke, Västmanland, Värmland samt norra delen av det som tidigare var Skaraborgs 
län. Under 2020 har gruppen genomfört tre digitala möten. Där även Richard Granberg, projektledare 
för Stärka Regionalt Hela Sverige ska leva Riks, har deltagit.    
Syften med dessa möten är informationsutbyte, fram för allt kring olika typer av projekt.   
 

ÖVRIG SAMVERKAN.  
 
Europahuset Gävleborg samverkan med internationellt projekt, GIRA. Samt andra nätverksfrågor 

som berör Europa inom vårt län.  

Mikrofond GävleDala; Coompanion, Regionerna samt Hela Sverige ska leva i Dalarna och Gävleborg.  

SARURE Save Rural Retail ett internationellt projekt för att hitta lösningar till att bevara servicen på 

landsbygden. Projektägare Söderhamns kommun.  

”Kom igång och odla din egen mat redan i år”, webbinarieserie via Zoom 11, 18, 25 maj. Samverkan 

fyra odlare, Studiefrämjandet, Vuxenskolan och ABF.  
  

MEDVERKAN. 
 
Servicerådet inom Region Gävleborg  
Norrlandsförbundet  
Bygdegårdarnas Riksförbund distrikt Gävleborg  
Regionala Partnerskapet i Gävleborg (Länsstyrelsen Gävleborg)  
Studieförbundet Vuxenskolan  
  
Nationell konferens Österfärnebo 24 - 26 januari  
Seminarium ”Den första samhällsnivån” Hudiksvall och Ängebo 5 - 6 mars  
Årsmöte Europahuset Gävleborg Sandviken 6 mars  
Finansieringskonferens Gävle 31 mars  
Distriktsstämma Bygdegårdarna 4 april  
Årsmöte Leader Gästrikebygden LLU 28 april  
Årsmöte Utveckling Hälsingebygden 29 april  
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Styrelsen för Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg tackar för det gångna året 

2020.  
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