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FRÅN PLAN B TILL PLAN C— ETT ÅR FÖR PLANERING. 

När dessa inledande rader skrivs våren 2022 är det i brytpunkten mellan den vilande vin-
tern och den spirande våren. Om man vill använda natur och trädgårdsjämförelser kan 
man sammanfatta hela året 2021 som en lång vår, en lång startsträcka att återstarta före-
ningslivet efter den dvala som Covid pandemin orsakat.  

Lite trevande har vi alla försökt få igång våra verksamheter, möten, resor och planerat för fysiska mötes-
platser. Så efterlängtat med sociala kontakter men ack så ovant- både hos de som är ringrostiga att orga-
nisera och de som vant sig av med att delta. Med en liten anekdot om X-ings eget arrangemang med två 
dagars styrelsekonferens i Fågelsjö, Ljusdals kommun kan vi intyga att det inte är populärt att helt 
glömma köpa kaffe. I yttersta glesbygd med 3 mil till närmsta butik löste det sig, såklart, med god hjälp av 
personalen på Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa. 

Precis som ett aprilväder har våra planer hastigt tvingats till ändringar åt ena eller andra hållet beroende 
på restriktioner. Alla planer har dessutom behövt både plan B och C... och enklast har varit att bara vänta 
ut. Men just vänta har inte legat för oss i X-ing, lika lite som hos er bygdegrupper där det kliat i fingrarna 
att få utveckla och mötas.  

Året 2021 har internt handlar mycket om att utveckla interna funktioner inför och i takt med uppstarten. 
Vi har lagt stort jobb på vårt ekonomisystem och budget, sökt nya samverkanskontakter, arbetat på nya 
projekt, uppdaterat medlemsregister, ny hemsida och uppfräschad medlemstidning. Vi har också valt att 
flytta kansliet till Bollnäs och inleda en annan sorts tydligare satsning i gästrikeområdet. 

Internt i styrelsen har de enskilda ledamöterna på olika sätt klivit fram och tagit på sig större ansvar och 
nya arbetsuppgifter. Som ordförandeduo har allt detta inneburit stor glädje, och det har känts som om vi 
har planterat i god jord som både luckrats och gödslats väl.  

Så med facit i hand denna nya vår 2022 tror vi att coronans trötta täcke i slutändan har stärkt oss, och att 
vi har både nysådda frön och redan friska plantor att arbeta med i landsbygdsutvecklingen  
framöver.    

Varma hälsningar från X-ing Gävleborg genom 

Olle Persson och Jenny Breslin 

LÄNSBYGDERÅDET X-ING GÄVLEBORG. 
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INLEDNING OCH ORGANISATION. 

Hela Sverige ska leva bildades år 1989 och är en ideell förening som är partipoli-

tiskt och religiöst obunden. Dess syfte är att arbeta för balans mellan stad och land, 

god landsbygdsutveckling och goda villkor i hela landet. . X-ing bildades år 1995. 

Hela Sverige ska levas medlemmar i Gävleborgs län bildar tillsammans länsavdel-

ningen X-ing Gävleborg (nedan benämnd X-ing) och omfattade 31 dec 2021 216 

medlemmar. 

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 ge-

nom 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.

X-ing arbetar utifrån en integrerande, hållbar, jämställd och demokratisk inriktning, samt för ett ökat

samarbete mellan stad, tätort och landsbygd.

VÄRDEGRUND. 

X-ings värdegrund utgår från demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet och sammanfaller där-
med helt med riksorganisationen Hela Sverige ska levas strategi.

X-ings arbetssätt präglas av en helhetssyn med basen i den lokala kännedomen, både i ordinarie verk-
samhet samt i projektarbeten.

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala och 
miljömässiga framgång. 

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

HÅLLBARHET. 

Både i ordinarie verksamhet och i projektarbeten arbetar X-ing för att bidra till ett hållbart samhälle. Till 
stor del används idag digital mötesteknik vid verksamhetens samt pågående projekts möten/träffar/
webbinarium. Här ser vi stor besparing i minskat antal resor både i tid för deltagare och i ansvar för att 
nå uppsatta hållbarhets- och miljömål. 

Självklart bjuder verksamheten även in till fysiska möten/träffar/seminarium där det är relevant. Här 
lyfter vi fram kreativa planeringsmöten liksom den sociala delen med tid för mingel, mat och mys till-
sammans med intressant programinnehåll.  

På våra fysiska träffar serveras, i så stor grad som möjligt närproducerad mat. Det uppmanas till att resa 
med kollektivtrafik och/eller samåkning. Plats och lokal för träffar/möten/seminarium arrangeras i så 
hög utsträckning som möjligt i närhet till befintlig kollektivtrafik. 

Under året har styrelseledamöter och anställda deltagit i både utbildning i samt deltagit i en Tema-
grupp i Agenda 2030. 

(Agenda 2030 målen 7 och 12). 
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DEMOKRATI. 
Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för att 
detta ska lyckas är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesser och erbjuds möjligheter till infly-
tande och handlingsutrymme.  

Genom arbetet med projekten ”Förädlingsmackapären” och ”I Med och Motvind” når X-ings verksamhet 
idag ut till bygder, kommuner, region och andra myndigheter där vi med processer och enkla medel 
lyfter kunskap som ett verktyg till att förstå eget ansvar och att fatta beslut grundade utifrån fakta och 
förståelse. 

I medlemstidningen XINGEN. september 2021 var temat ”Ungt engagemang i Gävleborg”. Här lyftes en-
gagemanget hos länets unga. Alla vi vuxna, har ett ansvar att låta de unga ta plats i det gemensamma 
engagemanget samt att dela med oss av vår erfarenhet. Men vi får inte glömma att även ta till oss nya 
tankesätt och arbetsmetoder.   

(Agenda 2030 mål 16). 
 

JÄMSTÄLLDHET. 

X-ings verksamhet planeras på sådant sätt att det inte ska förfördela någon part.  

Uppdraget i föreningens valberedning är sedan länge att söka uppnå jämn fördelning mellan kvinnor och 
män bland förtroendevalda. Ett inte enkelt uppdrag – men vi jobbar på det! 

(Agenda 2030 mål 5). 
 

MÅNGFALD. 

X-ings verksamhet planeras på sådant sätt att alla alltid ska känna sig välkomna att delta i vårt arbete och 
våra arrangemang.  

X-ing samverkar gärna med andra organisationer med olika inriktningar. 

Som länsaktör blir X-ing ofta den som samordnar aktiviteter i samarbete med andra och i olika konstel-
lationer. 

(Agenda 2030 mål 10). 
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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 

Sophia Malm (Österfärnebo), 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, projekt- och processledare 

Jenny Breslin* (Loos), projektledare 

Bo-Martin Carlsson (Sandviken), kanslist, projektekonom 

Marikka Germer (Ockelbo), projektekonom 

Lisbeth Thyrén (Bogården Vallsta), administratör 

*Jenny Breslin har dubbla roller som både förtroendevald ordförande och projektledare för ”I Med och Motvind”. Under styrel-
semöten, i de fall jäv riskerar att föreligga, så deltar inte Jenny i de ärendena och besluten. Vilket protokollförs. 

 
Föreningen har idag sitt kansli på Heden 124 i Bollnäs. 
 
Föreningen är registrerad som arbetsgivare hos skattemyndigheten och är medlem i arbetsgivarorgani-
sationen FREMIA där kollektivavtal har tecknats via Unionen. 
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VERKSAMHET.  

X-ing arbetar brett och tar initiativ inom en rad olika områden.  

Tre fokusområden har under verksamhetsåret varit: 

1. Projekt Förädlingsmackapären med Metoden FMP. En metod som inspirerar lokala grupper till del-
aktighet och påverkan i lokalsamhället. 

2. Projekt I Med och Motvind. En neutral plattform för konstruktiv dialog mellan inblandade parter i en 
vindenergietablering; Bygden-Entreprenören-Offentliga. 

3. Kommunal dialogpunkt. X-ing strävar efter att hos varje kommunledning ha en angiven person för 
direktdialog rörande aktuella landsbygdsfrågor.  

Det har under året genomförts: 

• 12 styrelsemöten 

• 1 AU-möte 

• Årsmöte (digitalt)18 april 

• Föreningsmöte (fysiskt och digitalt) Ockelbo 13 oktober 

• Höstkonferens “Lokal delaktighet och påverkan” fysiskt i Ockelbo 13 oktober  

Deltagande i av riksorganisationen Hela Sverige ska levas finansierade möten med att: 

• våra två ordföringar har deltagit vid tre ordförandeträffar  
(17 feb digitalt, 21 sep digitalt, 23 nov fysiskt) 

• våra två ordföringar har deltagit vid årsmötet (22 april digitalt) 

• en ordförande samt två av styrelsens ledamöter deltog vid Förenings/Höstmötet (24 nov fysiskt) 

 

DIGITALISERING. 

Vi har fortsatt att lära oss mer om hur vi på bästa sätt använder digi-
tala nätbaserade tjänster för att underlätta samarbetet inom styrel-
sen och våra projekt.  

Arbetet under 2021 var planerat att avslutas med en utbildning av 
hela styrelsen i Teams både med avseende på digitala möten och hur 
vi hanterar och delar dokument ”i molnet”, men pandemin satte käp-
par i hjulet och utbildningen har skjutits fram till 2022.  

Strategin ligger fast att våra verktyg finns i verktygslådan Office 365. 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är också aktiv med att på-
verka omvärlden. Här utvecklas även organisationen internt. Ny hem-
sida, förbättrat medlemsregister och införande av det digitala multi-
verktyget MS365 hjälper oss alla att möta framtiden med tillförsikt. 
För våra medlemmar betyder det förbättrad dialog och delaktighet. 

Man kan med fog säga att 2021 var det året då flera viktiga initiativ 
togs för att inleda arbetet för de närmaste åren inom Hela Sverige 
ska leva.    

Lämpligt med flexibel moderator som briljant 

roddar föreläsning via zoom tillsammans med 

sittande publik. Foto: Arkiv Höstkonferensen 
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XINGEN. 

Under året har verksamhetens nyhetsbrev förvandlats till en medlemstidning. Redaktionen för tidningen 
söker hitta teman och innehåll som ligger nära våra medlemmar. Inspirationskällorna till många och 
breda artiklar är stor.  

 

År 2021 gavs det ut fem nummer av XINGEN. varav fyra var temanummer. 

Här fanns att läsa om: 

Civilsamhället och idéburna sektorn (april). 

Bostäder och byggande (juni). 

Ungt engagemang i Gävleborg (september). 

Lokal delaktighet och påverkan (december). 

 

XINGEN. sprids digitalt till medlemmar och andra aktörer samt finns att ladda ner från vår hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMI.  

X-ings sammanlagda verksamhet 2021 visar negativt resultat. Detta eftersom pågående projekt har utbe-

talningsplaner som inte sammanfaller med verksamhetsåret. Under år 2022 och år 2023 kommer detta 

att justera upp sig i takt med projektens delutbetalningar och slutredovisningar. För att kunna täcka upp 

detta likviditetsmässigt har ett lån tagits genom JAK Medlemsbank. 

I och med utvecklingen av modulen "Ekonomiöversikt" i vårt nya ekonomisystem så har några föränd-
ringar skett under året. Möjligheten att använda kostnadsställen/resultat-enheter har aktiverats och ger 
oss nu möjligheten att visa resultat, budget och analyser på ännu mer detaljerad nivå. 

 

 

MEDLEMSREGISTER. 

Under 2021 har arbete med uppdatering av medlemsregister genomförts efter årsmötesperioden. Ett 
arbete som blev något utsträckt då många medlemmar, på grund av pandemin, valde att flytta sina års-
möten till sommar/höst. 

Under hösten och vintern har hela organisationen jobbat med byte av plattform till nytt medlemsregis-
ter. Ett arbete som framkommit genom riksorganisationens projekt ”Stärka regionalt”. 
 
 

Föreningen omsatte under året 1 502 903 kronor. 



 10 

INFORMATION/KOMMUNIKATION MED 
MEDLEMMAR.  

Under 2021 har X-ing kommunicerat med våra med-
lemmar genom:  

• Fem nummer av medlemstidningen XINGEN.  

• Sju utskick av X-trasnabba nyheter (med inne-
håll relevant för medlemmar från X-ing eller 
andra aktörer. 

• Inbjudan till årsmöte. 

• Inbjudan till föreningsmöte. 

• Inbjudan till höstkonferens. 

• Egna inlägg eller delade inlägg på FB. Med re-
levant innehåll för våra medlemmar. Aktivt 
under hela året. 

• Genom aktiviteter i verksamhetens samtliga 
projekt. 

 

HEMSIDAN.  

Hemsidan för X-ing Gävleborg har vid behov konti-
nuerligt uppdaterats under året. 

Under hösten och vintern startade migration från 
den gamla plattformen till en ny. Ett arbete som ge-
nomsyrar hela vår organisation. 

 

DEBATTARTIKLAR.  

Följande teman distribuerades som debattartiklar i 
samarbete med nätverket Halva Sverige till Hela 
Hälsingland och Gävleortens media.  

• Ödehus.  

• Fler bostäder måste bli tillgängliga på lands-
bygden.  

• Reformera strandskyddsreglerna för ökad 
landsbygdsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSKAPSÖVERFÖRING.  

Konferenser, möten och annat som X-ing Gävleborg 
genomfört för kunskapsöverföring under året är 
bland annat:  

• Höstkonferensen “Lokal delaktighet och på-
verkan”. 

• IMM Webbinarium “Kunskapswebbinarium 
för beslutsfattare vid vindkraftsetableringar i 
Gävleborg”. 

• Uppstart Youtubekonto för vind-vloggar. 

• Korat Årets X-ing 2021. 

 

PÅVERKA PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ.  

Yttrande/kommentar: 

1. E4 – Kongberget – Gnarp. Genom yttrande till 
Trafikverket.  

2. Framtidens Regionala Trafikförsörjningspro-
gram, Gävleborg.  
Genom kommentarer till Region Gävleborg  

 

DIREKTKONTAKT MED VIKTIG REGIONAL/
KOMMUNAL AKTÖR. 

Kontakter med regional/kommunal aktör har bland 
annat skett genom att X-ing: 

• uppvaktat Länsstyrelsen Gävleborg för pre-
sentation om verksamheten och för att söka 
samverkan. 

• uppvaktat Region Gävleborg för presentation 
om verksamheten för ansökan om ett IOP.  

• skapat kommunal dialogpunkt även med 
Sandvikens kommun samt Ljusdals kommun. 

 

 



 11 

SAMVERKAN. 
 

X-ing samverkar gärna med andra organisationer med olika inriktningar. Som länsaktör blir X-ing ofta den 
som samordnar aktiviteter med andra och i olika konstellationer. 

Aktiv samverkan: 

Halva Sverige  

Mellansverige 

Hela Sverige Temagrupper - Agenda 2030, Lokal Utveckling, Energi- och vindbruksfrågor  

Europahuset Gävleborg 

 

Övrig samverkan: 

Norrlandsförbundet 

Bygdegårdarnas Riksförbund – Gävleborgs bygdegårdsdistrikt 

Regionalt partnerskap Gävleborg (Lst) 

Serviceråd Region Gävleborg   

Hela Sverige Dalarna genom IMM 

ÅRETS X-ING 2021. 

 
Motiveringen till vinnare av Året´s Xing löd: 

 

”Från idrottsklubb till bygdegårdsförening, idag navet för lokal 
utveckling. 

Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus arbetar brett 
med frågor som engagerar hela bygden. 

Fiber, hastighetsgränser, flytt av postlådor, att lyfta bygdens 
ögon för krisberedskap är exempel på områden som tillhör 
föreningens vardag.   

Genom dess eldsjälar och samverkan skapas en helhet som 
håller hela vägen.” 

 

Bogårdens Bygdegårdsförening  tog hem priset som Årets X-
ing 2021. Ingvar Persson och  Börje Norfelt fanns på plats un-
der Föreningsmötet/Höstkonferensen och emottog priset. 
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INTERNA PROJEKT. 

 

KOMMUNBYGDERÅD. 

En arbetsgrupp jobbar med att förverkliga verksamhetens dröm om ett ”kommunbygderåd” i varje kom-
mun i vårt län. X-ing är väl medveten om olikheter mellan hur man jobbar i kommunerna men vår am-
bition är att det startas någon typ av samverkansråd i varje kommun. Inom X-ing använder vi ordet kom-
munbygderåd som arbetsnamn. 

På vår hemsida går att läsa mer om vad X-ing anser att ett kommunbygderåd är. 

I arbetet ingår även att skapa en kommunal dialogpunkt. X-ing strävar efter att hos varje kommunledning 
ha en angiven person för direktdialog rörande aktuella landsbygdsfrågor.  
 

VALÅRET 2022. 

Under 2022 är det val i Sverige. Inom X-ing har vi tänkt försöka få svar på hur politikerna ställer sig till 
våra medlemmars mest prioriterade frågor, såväl i kommunerna som på regional-och riksnivå. På höst-
mötet presenterades förslaget och fick gott gehör. 
 
Tanken är att sammanställa ett frågebatteri som används på olika sätt (skickas till politikerna eller an-
vänds i intervjuer eller annat). Under Landsbygdsriksdagen kommer en paneldebatt att arrangeras. Vårt 
frågebatteri kommer att finnas med som en del av underlaget i den debatten.  

 

JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING. 

I januari genomfördes en digital utbildning i jämställdhet i samverkan med Win-
net Gävleborg. Inbjudna var styrelsen och anställda hos X-ing Gävleborg. Samt 
en öppen inbjudan till styrelsemedlemmar hos övriga länsavdelningar hos Hela 
Sverige ska leva. 

Utbildningen genomförs för att öka vår egen och andras kunskap samt för att 

skapa verkstad i vår egen verksamhet i ämnet jämställdhet.  

Från styrelsen deltog 8 Xingar, från övriga länsavdelningar /coompanion  

7 personer från hela Sverige. 

Programmet bestod av föreläsningar i: 

En introduktion till ämnet jämställdhet Organisationen Winnet  Verktyget jämställdhetscertifiering 

Syfte:  

Skapa en plattform för fortsatt arbete och spridning av kunskap i ämnet jämställdhet hos X-ing Gävleborg 
och andra intresserade länsavdelningar. 

Mål:  

Ökad kunskap och förståelse hur att jobba aktivt med jämställdhetsfrågor. För X-ings styrelse och an-
stälda samt på längre sikt även för våra medlemmar. 

Resultat Gävleborg:  

Hela Sverige X-ing Gävleborg är eniga om att man vill gå mot certifiering.  
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PROJEKT. 

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN – FMP. 

Genom Förädlingsmackapären har X-ing jobbat fram en metod för att stötta det lokala civilsamhällets del-
aktighet och ansvar i samhällets tillväxt – Metoden FMP. En metod som idag innehåller lokal utvecklings-
plan och lokalekonomisk analys samt stödjande uppföljning i efterhand. 

Under året har bygder jobbat vidare med framtagande av/fortsatt arbete med lokal utvecklingsplan, loka-
lekonomisk analys – en del är klara andra på väg att färdigställas.  

Gästrikland 8  (17) Hälsingland  17  (19) Gästrikland 3  (6) Hälsingland  5 (6) 

METODEN FMP. 

Att knyta samman lokal utvecklingsplan med lokal-
ekonomisk analys ger det mer visionära arbetet i 
LUP en faktabaserad del i LEA. 

Erfarenheten efter Corona-pandemin säger oss att 
Metoden FMP har stort behov av att digitaliseras. 
Dels för att överbrygga att pågående arbeten tappar 
fart/avslutas exempelvis vid en nedstängning av fy-
siska möten. Samt även för att nå yngre generation-
er som idag redan är digitala på ett helt annat sätt. 

LOKAL DELAKTIGHET OCH PÅVERKAN – HÖSTKON-
FERENS 2021. 

Med programinnehåll hämtat från bygder som tar 
fram LUP och LEA samt från kommuner som tar in 
dokumenten på olika vis i det kommunala arbetet. 
Gävle och Hudiksvalls kommun arbetar idag på nå-
got vis med LUP och LEA i det kommunala arbetet. 
Gävle genom att förorda framtagande av dokumen-
ten i sin ytterområdessatsning. Hudiksvall genom 
att i den av kommunfullmäktige antagna lands-
bygdsstrategin, ha fört in LUP och LEA som 
”strategiska dokument med koppling till bygden 
som ska beaktas i ärendeprocesser inför beslut”. 

 

 

XINGEN. DECEMBER 2021. 
Sista numret av XINGEN. 2021 baserades på Föräd-
lingsmackapären - med artiklar från både förenings-
möte och konferens. Hur långt har vi kommit med 
lokal utvecklingsplan på våra landsbygder i länet? 
Varför ska man göra denna resa, finns det någon 
vinning med det? Artiklar och goda exempel lyfter 
fram olika sätt att jobba där arbetet baseras på lokal 
utvecklingsplan/lokalekonomisk analys. 
 
 

FMP 2023 – FÖRLÄNGNING AV PROJEKTEN. 

Förlängningsansökningar för Förädlingsmackapären 
lämnades under hösten in till både Leader Gästrike-
bygden LLU och Utveckling Hälsingebygden här med 
slutdatum 30 juni 2023. Båda beviljades av respek-
tive Lag-grupp. Nu med tillägg av att Agenda 2030  
implementeras samt att Metoden FMP kommer att 
paketeras tillsammans med Studieförbundet Vuxen-
skolan.   

RESULTAT ANTAL  

LUP – LOKAL UTVECKLINGSPLAN. 
Med innehåll av bygdens historia, service, natur och 
kultur från bygden idag. SWOT-analys samt fram-
tagna utvecklingsområden. 

Framtagna LUPar/LUPar på gång (projektmål): 

 

LEA – LOKALEKONOMISK ANALYS. 
Ett verktyg som visar på vad medvetna val av den 
lokala befolkningen kan göra för att stärka den lo-
kala ekonomin. 

Framtagna LEor/Leor på gång (projektmål): 
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I MED OCH MOTVIND 
- EN PLATS DÄR VINDPARKER OCH LOKALBEFOLKNING MÖTS I GÄVLEBORGS LÄN. 

Projektet som Energimyndigheten finansierar till 100% har passerat halva projekttiden där 2021 har varit 
mellanår. Under året har projektledare och projektmedarbetaren arbetat med fortsatta besök ute i byg-
derna och det uppsökande arbete och informationsinsamling som behövs inför.  

Här krävs mycket tid att bygga förtroenden samt en balansgång mellan olika åsikter, då projektet och X-
ing ställer sig neutral men ska stötta bygden avsett ställningstagande. Styrelsen har utbildats/varit boll-
plank i energi och vindkraftsfrågor i olika omgångar. Träffar och utbildningar har hållits med länets ener-
girådgivare, kommunpolitiker, enskilda partier, angränsande projekt och övriga som är intresserade av att 
höra erfarenheter från besöken i bygderna och vilka behov som finns.  

En Youtube kanal har startats så att inspelat material kan spridas, och hemsidan har fått en helrenovering.  

Projektet har också nätverkat med bland andra Region Gävleborg kring elinfrastrukturen, Hela Sverige Da-
larna med vindprojekt i gränsområden och utvecklande av samtalsmodellen samt olika kommuner och 
myndigheter.  

Slutfasen av Covid –19 pandemin har fortsatt gett begränsningar men mer och mer har fysiska möten kun-
nat planeras. Hela energidebatten har samtidigt eskalerat i och med ökade transportkostnader, ökade till-
verkningskostnader, fler vindkraftsprojekt, ytterligare elkrävande industriplaner i Sverige och oror i värl-
den. Inför det avslutande året ser projektledningen risk för fler intressekonflikter och större behov av vårt 
stöd för lokalbefolkningen.  
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UTVECKLING AV EKONOMISYSTEM. 

Projektet är färdigställt så långt att det nu är möjligt för styrelse, kassör och projektledare att ta del av 
resultat- och budgetrapporter i realtid i nya ekonomisystemets modul "Ekonomisk översikt". Finansiär var 
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Respektive roll har sina respektive behörigheter att kunna se uppgifter. För styrelse finns läsbehörighet till 
hela verksamheten, för projektledare finns läsbehörighet samt tillgång till att göra resultatprognoser i 
sina respektive projekt och för kassör finns full behörighet till hela verksamheten. 

Målet med projektet är uppfyllt i och med att det nu är lättare och mer transparent att kunna ta fram spe-
cifika resultat- och budgetrapporter samt analyser direkt från vårt ekonomisystem. 

Arbetet med den ekonomiska översikten fortsätter att utvecklas härefter.  

 

 

 

GIRA - GREEN INITIATIVE IN RURAL AREAS. 

X-ing Gävleborg är del i det EU finansierade Erasmus+-projektet GIRA. Projektet startades i september 
2020 och skall fortgå under 30 månader. Den svenska gruppen består av representanter från Trönöbyg-
den ekonomisk förening, Österfärnebo Socken Utvecklingsgrupp, Gläntan Kursgård Mållångsta Viksjö-
fors, Hela Sverige X-ing Gävleborg samt Europahuset Gävleborg. 

Under 2021 har gruppen GIRA-Sweden haft 9 digitala samt 1 fysisk träff. Gruppen har använt EUs Green 
Deal som arbetsmaterial under alla sina träffar.  

Dessutom har det första transeuropeiska mötet genomförts under 4 dagar i månadsskiftet augusti/
september 2021. Resan gick till ön Rhodos, Grekland. Under resan deltog Sverige med 4 deltagare som 
möttes upp av 21 deltagare från de andra deltagarländerna.   

 

”Under fyra intensiva dagar fick vi ta del av presentationer av nya koopera-
tivt ägda företag med tydlig grön-inriktning, möta grekiska politiker och 
tjänstemän, delta i grupparbeten om likheter och olikheter deltagarländerna 
emellan. Flera intressanta studiebesök gjordes där vi fick se grekiskt miljöar-
bete i praktiken. Allt från mindre ideella föreningars miljöarbete till ett exem-
pel där en grekisk ö byggt en solcellspark kombinerat med vågkraft för att 
bryta fossilberoendet.”  
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Styrelsen för Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg säger:  

– Tack för verksamhetsåret 2021! 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jenny Breslin      Datum   Olle Persson      Datum 

Ordförande        Ordförande 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kenneth Norén    Datum   Marikka Germer     Datum 

Sekreterare        Kassör 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ola Nilsson      Datum   Thomas Backan     Datum 

Ledamot        Ledamot 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mats Leivig     Datum   Sven-Gunnar Englund   Datum 

Ledamot        Ledamot 

 

 

______________________________   

Sophia Malm      Datum    

Ledamot         

 

  

 

  




