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Tack för ett fantastiskt arbete, Staffan Bond!

Staffan går i pension efter drygt tio år 
som verksamhetschef på Hela Sverige 
ska leva. Staffan har arbetat med 
regionalpolitik och landsbygdsfrågor 
i hela sitt arbetsliv och har haft sin 
hand med i mycket av det som idag är 
byarörelsen och Hela Sverige ska leva.

Staffan initierade byarörelsen i Sverige, var med i 
planeringen och genomförandet av Hela Sverige 
ska leva-kampanjen i slutet av 1980-talet, har lett 
satsningar som Byapolitiken om samspelet mellan 
byn och kommunen och har lyft fram den svenska 
byarörelsen och våra landsbygdsriksdagar som 
förebild på internationell nivå.

Och välkommen, Terese Bengard!

Sedan den 1 mars är Terese vår 
nya verksamhetschef för Riks-
organisationen Hela Sverige ska leva. 

– Med en bakgrund som informatör/
kommunikatör och den senaste tiden 
som kommunstyrelseordförande i en 
landsbygdskommun vet jag vikten 

av en engagerad folkrörelse och att försöka påverka i 
de viktiga frågorna på nationell nivå. Att ha ett starkt 
nätverk, aktiva mötesplatser, kunskapsöverföring 
och utvecklingsprojekt är viktigt för att nå framgång. 
Därför är det fantastiskt roligt att få vara en del av 
Hela Sverige ska leva! Jag har mitt kontor hemma i 
Hammarstrand, kansliet i Gamla stan i Stockholm, 
men betraktar hela Sverige som arbetsplats.

Kallelse till 
ÅRSMÖTE 

PLATS: Hjärtumsgården, utanför Lilla Edet
Vägbeskrivning: http://www.hjartumsgarden.se
TID: Onsdag 6 maj  kl 18.30

DAGORDNING
¿Prisutdelning, årets utvecklingsgrupp: Hjärtumsgården
¿Årsmöteshandlingar 

Välkommen!
årsmöte

6 maj
Senaste nytt: Efter årsmötet i “Riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva” i Örebro 17 april, är vår ordförande 
Holger Andersson invald i den nya styrelsen!

http://helasverige.se/goteborgsregionen
http://www.hjartumsgarden.se


Crowdfunding
Vår budget 2015: 50 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan få lika mycket 
som samlas i crowdfunding1 på 
nätet till projekt/verksamheter som 
gynnar bygden, max 10 000 kr. Minst 30 
donatorer behöver lämna bidrag. Projektet ska 
genomföras inom 6 månader efter full finansiering 
och utbetalning sker mot redovisning av kvitton över 
utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig 
rapport samt foto. Föreningarna väljer själva vilken 
typ av crowdfundingplattform de vill arbeta med. 

Exempel:
www.fundedbyme.com/projects
www.crowdculture.se
www.polstjarna.se
www.crowdcube.se

På crowdculture’s hemsida finns en informativ 
skola om crowdfunding. Mer information om 
crowdfunding, kontakta Ulla Herlitz 0703 62 82 34

1 gräsrotfinasiering
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Stimulanspengar 
Vår budget 2015: 60 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan söka max 5 000 kr till projekt/
verksamhet som gynnar bygden. 
Projektet skall genomföras inom 6 månader och 
utbetalning sker mot redovisning av kvitton över 
utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig 
rapport samt foto. 

Mer information om stimulanspengar, kontakta 
Holger Andersson 0708 40 54 82

Vi kan hjälpa till 
med finansiering!
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Ansökan 

Skickas med e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Beskriv projektet/verksamheten samt total 
budget och sökt belopp. Bifoga föreningens 
stadgar och senaste årsberättelse. Glöm 
inte föreningens namn och hemsida samt 
kontaktpersons namn, postadress, telefon och 
e-postadress. Uppge även i vilken kommun 
föreningen finns. 

Ansökan kan skickas löpande tills stimulans-
pengarna är slut. Besked lämnas inom en månad.

Föreningar som sökt och fått stimulansbidrag:
2015
5 000 kr - Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda
2014
5 000 kr - Bergum-Gunnilse Utveckling
5 000 kr - Omställning Alingsås
5 000 kr - Tollereds Öfvre Kraftstation
5 000 kr - Framtidsveckan Göteborg
2013
5 000 kr - Team Tollered
5 000 kr - Färjenäs Skogsträdgård
5 000 kr - Styrsö Sockens Hembygdsförening
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