
 
Verksamhetsplan 2022 
 
Måsten enligt kriterier för HSSL: 
A. Ge ut minst två Nyhetsbrev / info-utskick om HSSL samt goda exempel och lokala inslag. 
B. Delta i regelbundna aktiviteter ordnade av riksorganisationen HSSL. 
C. Hålla medlemsregister och kontaktinformation i Bygdebanken aktuellt. 
D. Beakta värdegrundsfrågor kring demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. 
 
Synliggörande av vår verksamhet: 
E. Besöka kommuner i samband med styrelse- eller bygdemöten samt bjuda in 

kommunrepresentanter och lokala utvecklingsgrupper. 
F. Värva nya lokala utvecklingsgrupper. 
G. Utse årets lokala utvecklingsgrupp och dela ut pris på 5000 kr. 
H. Erbjuda möjlighet att söka stimulanspeng eller crowdfundingbidrag.  
I. Sprida kunskap genom vår hemsida https://helasverige.se/goteborgsregionen och sociala medier. 
 
Verksamhet, aktiviteter och processer: 
J. Skapa, driva eller medverka i projekt, konferenser, aktiviteter mm om lokal utveckling - 

våra profilfrågor lokalt inflytande och omställning.  
K. Verka för att ungdomar ska engagera sig i lokal utveckling. 
L. Stödja erfarenhetsutbyte med / mellan lokala utvecklingsgrupper. 
M. Medverka i 3E4SE (European Ethical Financial Ecosystem for local partnerships supporting new 

Social Enterprises), GSE (Göteborgsregionens Sociala Ekonomi), SER (Sociala ekonomins råd i 
Västra Götaland), Mikrofonden Väst, Leader Göteborgs Insjörike, Leader Längs Göta Älv, Leader 
Södra Bohuslän och Bohusläns Skärgårdsråd. 

N. Delta i Hela Sverige ska leva Västra Götaland tillsammans med länsavdelningar i Fyrbodal, Skaraborg 
och Sjuhärad med syfte att påverka regional utveckling. 

O. I länsavdelningens nyhetsbrev och på hemsidan listas de möten, seminarier, konferenser med mera 
som styrelseledamöterna har deltagit i, med eventuella länkar till material. 
 

LIKVIDITETSBUDGET 2022  

Inbetalningar  

Anslag HSSL                  190 000  
Summa inbetalningar:                  190 000  
  
Utbetalningar  

Resor och konferenskostnader                        5 000  
Möteskostnader                         5 000  
Kontakter med våra lokala grupper / 
medlemskap                     50 000  

Projekt: Lokalt inflytande                     70 000  
Projekt: Hållbara matsystem                     60 000  
Porto / Nyhetsbrev / dataprogram / bank                     12 000  
Arvoden / milersättning                     50 000  
Stimulanspengar                     20 000  
Summa utbetalningar:                  272 000  

Årets över-/underskott -                   82 000  

+ Ingående likvida medel                  231 313  

Utgående likvida medel 
                    

149 313 
 


