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årsmöte
23 maj

Den 12-13 oktober 2017 - i Munkedal, Fyrbodal

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring 
hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar 
Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. 

http://lokalekonomi.helasverige.se
https://www.facebook.com/Lokalekonomidagarna

Kallelse till ÅRSMÖTE tisdag 23 maj kl 18.00
Plats: Lärjeåns Kafé & Trädgårdar http://vagenut.coop/vara-foretag/larjeans-kafetradgardar

DAGORDNING

• Priset till årets utvecklingsgrupp går i år till samma bygd och delas mellan 
Romelanda Hembygdsförening och Norrmannebo Bygdeförening

• Årsmöteshandlingar

• Den första samhällsnivån - lokal demokrati, planering och finansiering 
för en hållbar utveckling. Ulla Herlitz presenterar hur det lokala och 
kommunala kan samarbeta för en hållbar utveckling. 

      Ladda ner boken på www.helasverige.se under fliken Resurser/skrifter.

Välkommen!
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Överenskommelsen handlar om hur 
regeringen, de idéburna organisationerna 
inom det sociala området och Sveriges 
kommuner och landsting ska förhålla sig 
till varandra när de jobbar tillsammans. 

Varför finns Överenskommelsen?
Det är viktigt att idéburna organisationer, kommuner 
och landsting, och regeringen har vissa gemensamma 
värderingar. Överenskommelsen innehåller ett antal 
principer som ska göra det enklare för parterna att jobba 
med varandra. I vårt samhälle har vi både valfrihet och 
mångfald. Alla behövs! 

Målen med Överenskommelsen
De idéburna organisationerna är viktiga för att samhället 
ska vara öppet och demokratiskt och bidrar till:
• att utveckla demokratiska tankar  
• att fler kan vara med och utveckla samhället

Många idéburna organisationer provar nya sätt att 
arbeta på och de kan påverka villkoren för människor 
både i Sverige och utomlands. Meningen med 
Överenskommelsen är att de idéburna organisationerna 
ska kunna vara starka och arbeta självständigt i många 
delar av samhället. Med Överenskommelsen kan det 
finnas många företag och organisationer inom hälsovård, 
sjukvård och omsorg. Men det är viktigt att komma ihåg 
att det är den offentliga sektorn som har ansvar för den 
välfärd som betalas med skatter. Den ideella sektorn 
ska vara med och utveckla välfärden, men inte ta över 
ansvaret för den.

Sex principer ska följas:

1. Självständighet och oberoende
De idéburna organisationerna arbetar självständigt 
efter sin egen värdegrund. De ska kunna vara kritiskt 
granskande och fritt framföra sina åsikter.

2. Dialog
Alla människor är beroende av vad det offentliga 
samhället beslutar och gör. De idéburna organisationerna 
hjälper till att ge röst åt människors åsikter och tankar. 
När regeringen och de idéburna organisationerna har en 
bra dialog och förtroende för varandra får regeringen bra 
underlag för sina beslut. Dialogen måste vara anpassad 
efter lokala och regionala förutsättningar. Det är bra 
om organisationer och offentlig sektor gör egna, lokala 
överenskommelser där de har sin verksamhet.

3. Kvalitet
Den verksamhet som offentliga sektorn, privata företag 
och idéburna organisationer har, ska ha bra kvalitet 
och vara tillgängliga för alla. Det ska gå att jämföra 
olika verksamheter och se hur de utvecklas. Därför 
är det viktigt att ha bra metoder för att kunna mäta 
och förbättra kvaliteten. När idéburna organisationer 
utför tillståndspliktig verksamhet på uppdrag av den 
offentliga sektorn, ska organisationerna följa de krav 
som uppdragsgivaren har och de krav som står i lagen. 

4. Långsiktighet
De idéburna organisationernas arbete är viktigt för hela 
samhället. Därför måste de kunna arbeta och planera på 
lång sikt. De ska kunna arbeta med hållbar utveckling 
som grund.

5. Öppenhet och insyn
För att den offentliga sektorn och de idéburna 
organisationerna ska kunna arbeta och ha förtroende för 
varandra är det viktigt att de är öppna mot varandra
och har tillgänglig information. Men öppenheten får inte 
vara på det viset att det blir dåligt för brukare, frivilliga, 
anställda eller andra som jobbar åt organisation.  

6. Mångfald
I en demokrati har alla människor rätt att kunna påverka 
sin vardag. Många organisationer arbetar med att bryta 
utanförskap. Organisationerna erbjuder gemenskap 
till de som är ensamma eller känner sig utanför i 
samhället. Med mångfald menar vi också att det ska 
finnas idéburna organisationer i samhället som har 
olika värdegrunder och som arbetar på olika vis.  Alla 
idéburna organisationer ska ha verksamheter som 
bygger på demokratiska värden. Både de offentliga 
verksamheterna och de idéburna organisationerna
ska starta upp nya verksamheter där de behövs i landet. 
De ska finnas i olika former och kunna ha olika sorters 
samarbeten. 

Läs mer på webbplatsen overenskommelsen.se

Vår ordförande Holger Andersson sitter med i 
Beredningen för Överenskommelsen 

mellan Västra Götalandsregionen 
och den sociala ekonomin. 

Önskar du mer information eller besök till din 
lokala utvecklingsgrupp - ta kontakt med oss!
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Crowdfunding
Vår budget per år: 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:
• kickstarter.com
• indiegogo.com
• crowdculture.se
• crowdcube.se
• fundedbyme.com/sv

På crowdculture’s hemsida finns en informativ skola om 
crowdfunding. 

Mer information Ulla Herlitz 0703 62 82 34

1 gräsrotfinasiering
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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 tidigare sökt och fått stimulansbidrag:
2016                                                                                
5 000 kr - Hindås Kommunalförening
2015                                                                                 
5 000 kr - Norrmannebo bygdeförening
5 000 kr - Sjöbergens Hönskooperativ 
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

Vi kan hjälpa till 
med finansiering!

Stimulanspengar 
Vår budget per år: 60 000 kr
Riktlinjer
Föreningar kan söka max 5 000 kr till projekt eller 
verksamhet som gynnar bygden. Projektet ska 
genomföras inom 6 månader och utbetalning sker 
mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella 
arbetstimmar och en kort skriftlig rapport samt foto. 

Mer information, Holger Andersson 0708 40 54 82
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LEDAMOT KOMMUN TELEFON
Holger Andersson Ordförande Alingsås 0708-40 54 82
Bert Olsson Vice ordförande Tjörn 0705-93 79 64
Mette Waldrop Kassör/sekreterare/webb Härryda 0708-30 31 50
Ulla Herlitz Göteborg 0703-62 82 34
Leif Andersson Ale 0708-33 82 36
Maria Jerenvik Lerum 0705-47 38 37
ERSÄTTARE

Sven-Åke Mökander Alingsås

Styrelsen i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Här hittar du kontaktuppgifter 
till leaderkontoren inom vårt område:

LEADER SÖDRA BOHUSLÄN 
http://www.leadersodrabohuslan.se/

VERKSAMHETSLEDARE Anna Levin 
TELEFON 0705 08 47 49 
E-POST anna.levin@leadersodrabohuslan.se

LEADER GÖTEBORGS INSJÖRIKE
http://www.goteborgsinsjorike.se/

VERKSAMHETSLEDARE Martin Dahl
TELEFON 0709 96 96 87 
E-POST martin.dahl@goteborgsinsjorike.se

LEADER LÄNGS GÖTA ÄLV
http://langsgotaalv.se/

VERKSAMHETSLEDARE Thomas Sundsmyr
TELEFON 0704 320 935
E-POST thomas.sundsmyr@ale.se


