
Ordförande har ordet!
Hej alla utvecklingsgrupper och 
byalag i Halland! Äntligen, nu har 
alla pandemirestriktioner släppt! 
Nu är det dags att börja leva!

Så, sätt i gång med alla era projekt ute i 
bygderna, teatrar, musik, fester, festivaler,
poängpromenader och allt vad ni nu kom-
mer att hitta på. Vår redaktion väntar bara 
på att få in mängder av uppslag av vad ni 
kommer att göra och vad ni har gjort.

På styrelsens front så närmar sig vårt 
årsmöte i Hishult tisdag den 22 mars. 
Förutom att vi kommer att fira Hishults 
utnämning till årets grupp i Hela Sverige/
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SUPERVIKTIGT 
Har ny ordförande/kontaktperson 
valts på årsmötet? 
Rapportera kontaktuppgifterna till Hela Sveri-
ge ska leva Halland, så att utskicken kommer 
till rätt person. Sara Ljungström: 
ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

ansvarig utgivare: Rose-Marie Eriksson, eriksson.sundstorp@gmail.com rEdakTöR: Sara Ljungström, ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

Uttalande till stöd för 
civilbefolkningen i Ukraina.

Ordförandena för de tre europeiska lands-
bygdsorganisationerna Elard, Prepare och Erca 

har tillsammans gjort ett uttalande där de 
uppmanar inblandade parter till att följa de 
internationella lagarna för mänskliga rättig-
heter och göra sitt bästa för att nå vapenvila.

Elard, Prepare och Erca representerar 
tillsammans 40 europeiska länder.

Läs uttalandet i sin helhet på helasverige.se

hALLAND

nästa nyhetsblad
beräknas utkomma i slutet av april. 

Välkommen med material!

Kallelse till

Årsmöte
tisdag 22 mars kl. 19.00

Plats: Konsthallen i Hishult

Anmälan till Lars Lindström:
lindstrom.larseman@gmail.com

vi firar 2019 Års halländskautvecklingsgrupp!

VARMT VÄLKOMMEN!

Halland, bjuder vi på fika med landgång.

Vid detta möte kommer jag att avgå som 
ordförande, valberedningen tycker att 
styrelsen behöver föryngras. I stället för 
mig kommer Susann Thorsson att ta över 
ordförandeklubban. Hon kommer säkert 
att klara detta med bravur.

I övrigt står landsbygdsriksdagen i Jönkö-
ping äntligen redo. I maj åker elva personer, 
som vi betalat för, till Jönköping. För övrigt 
kommer även LLUH att delta med sin 
personal, men många andra hallänningar 
kommer också. Det blir 16 olika bussresor 
runt om i Jönköpingsområdet och semi-
narier i många skilda ämnen som berör 
landsbygden. Vi kommer att delta i både 
invigningsfest och bankett och det viktigas-
te – partiledardebatt – med alla partiledare 
närvarande. Spännande! 

Hela Sverige/Halland kommer att delta i en
monter med broschyrer om HNJ-banan, 
för att på detta sätt försöka påverka region 
och politiker om denna järnvägs nödvän-
dighet för infrastrukturen i södra Hal-
land. Dessutom, givetvis, göra reklam för 
Halland.

Jag önskar er alla en härlig vår och full fart 
på föreningslivet i fortsättningen!

Rose-Marie Eriksson

Med årsmöteshandlingar!
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Om du ger dig ut på cykeln i vår kan du hamna på den här fina rastplatsen. Det är Knäreds Forskarring 
& Hembygdsföreningen som har iordningställt rastplatsen i samförstånd med länsstyrelsen i Halland. 
Rastplatsen brukar vara välbesökt sommartid med utsikt över en fin natur. Foto: Rolf  Åkesson

Den 1 april startar ett nytt arrangemang i Laholms 
kommuns östra delar.

Cykeltrim
Vi hoppas att folk kommer ut i vår 
fina natur och kultur. Vi får frisk luft 
och kondition, kanske vi får nya kon-
takter med samma intresse. 

Startpaket finns att köpa på Coop Knäred 
och Turistbyrån i Laholm. Vi kommer ut på 
vägar som vi kanske inte visste fanns. Vi har
försökt undvika hårt trafikerade vägar. Ta 
gärna med fika, ni passer många platser där 
ni kan ladda batterierna från daglig stress.

Hälsningar 
Knäreds Forskarring & Hembydsförening
Rolf  Åkesson 070-697 05 47

spelväxter köksgeråd
textilierporslin

Loppis
växtmarknad & café 

23 april 2022 kl. 14–17

Vill du lämna saker kontakta
Ingegerd Ivarsson, 070-270 23 21
Maj-Lis Schough, 070-295 21 64

möbler

























 










































 





 



 









 























 













































poängpromenader

Junkagårdsrundan
– den veckolånga tipspromenaden!

Sommaren är (snart) här! 
Välkommen att pröva Junkagårds-

rundan, en tipspromenad 
med bil, cykel eller till fots.

Frågorna finns uppsatta 
hela veckan 

med byte 
varje lördag förmiddag.

Start: 9 april
Start och mål och mer information: 

Busskuren i Krogsered. 

Kommitté: Siv och Håkan Carlsson, 
Margareta och Sara Ljungström

arr. Krogsereds bygdegårdsförening
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LRF Halland uppmärksammar hönshirs
Karin Larsson är LRF Hallands representant i styrelsen för Hela Sverige ska leva Halland. 
På senaste styrelsemötet tog hon upp att vi får vara uppmärksamma på ogräset hönshirs. 
Ogräset ser ut som prydnadsgräs. LRF arbetar med Trafikverket så att de får bekämpa ogrä-
set när de är ute med maskiner vid vägrenar och cykelvägar.

Groddplantor av hönshirs.     Axet är grenat med många frön per gren. 
Foton från Jordbruksverkets hemsida. 
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Styrelsen för Hela Sverieg ska leva Halland 
har haft planeringskonferens på Katrine-
berg 26 februari. Årsmöteshandlingarna 
sammanställdes och planeringen för 2022 
gjordes. Vi välkomnar alltid förslag på ar-
rangemang. Välkommen med inspel, mejla 
Göran Nilsson, goran@halmstad.biz eller 
Sara Ljungström, ljungstrom.sjoholmen@
gmail.com.

Nyheter från

Bästa samverkansplatsen.
– ett uppdrag om att skapa bättre samver-
kan mellan idéburen och offentlig sektor. 
Utförs av Hallands bildningsförbund, på 
uppdrag av Region Halland. 

Projektstöd till kulturutveckling
Projektstödet ska möjliggöra genomförande 
av idéer för förnyelse och innovation inom 
kulturområdet. Ansökan om projektstöd 
öppnar 1 mars
  Region Halland kan bevilja stöd till 
projekt och evenemang som bedöms ha ett 
regionalt perspektiv och bidrar till Hallands 
utveckling och attraktionskraft
  Sista ansökningsdag är 1 april.

Projektbidrag för jämställdhet
Jämställdhetsmyndigheten fördelar på re-
geringens uppdrag statsbidrag till det civila 
samhället för att driva jämställdhetsprojekt. 
Projekten ska bidra till att uppnå ett eller 
flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.
  Sista ansökningsdag är 22 mars.

Läs mer på regionhalland.se.

planeringskonferens på Katrineberg.

? 

      

 
 

TORP KONFERENS I HALLAND 
Introduktion av ett torpforskningsprojekt med tre 
etapper, där flera organisationer med intresse för 
Hallands kulturarvshistoria samarbetar!   

Genomgång torpinventering för föreningar  
& föreläsning forskningsläget för torp-ämnet 

Datum: Tisdag 26/4, kl. 13:00-16:30 

Plats: Köinge bygdegård 
 

ANMÄLAN FÖRE 1 APRIL VIA LÄNK HEMSIDA: 

WWW.HEMBYGD.SE/HALLAND/TORPKONFERENS 

DETALJERAT PROGRAM – SE NÄSTA SIDA! 
 
 

                             

 

Göran Nilsson, Susanne Källén, Karin Larsson, Rose-Marie Eriksson, Sven-Anders Svensson, Lars Davidsson och Lars Lindström. Foto: Sara Ljungström
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Ord, mord och mycket mera
Björn Hellberg, författare och journalist
Tisdag 29 mars klockan 19.00
Med rasslande fingerfärdighet över skriv-
tangenterna har Björn Hellberg i sex 
decennier skildrat och publicerat händelser. 
Inledningsvis lokala i Laholms Tidning 
senare som tennisexpert i en rad nationella 
och internationella tidningar och publika-
tioner. Bevakade exempelvis Wimbledon 53 
år i följd innan coronapandemin satte stopp 
för sviten sommaren 2020.
  Som författare förknippas han kanske 
främst med sina 25 Sten Wall-deckare. Na-
tionellt känd för den breda allmänheten blev 
han genom ”På spåret”. Först som vinnare 
fyra år i rad och sedan som programmets 
domare.

Musikkväll
Tulda och Wendela, Unnaryd
Tisdag 12 april klockan 19.00 (kaffeservering)
Landsbyggarna och de goda vännerna 
Tulda och Wendela har med sina olika 
och karaktäristiska röster hittat ett vackert 
samspel i musiken. Med stämsången som 
huvudingrediens, kryddad med inspiration 
från naturen, tolkar de gammalt, nytt, eget 
och lånat - mestadels på svenska. Resultatet 
blir en finstämd stund ackompanjerad med 
bland annat gitarr, fiol, mandolin och inte 
minst en djupt rotad kärlek till musiken.

Sveriges marinchef
Ewa Skoog Haslum, marinchef
Tisdagen den 26 april klockan 19.00

Ewa Skoog Haslum är uppvuxen i en åke-
rifamilj i Torekov, och gjorde sin värnplikt 
som radiotelegrafist ombord på korvet-
ten Stockholm under sent 1980-tal. Efter 
officersexamen följde ett antal år i olika 
befattningar ombord, bland annat som 
fartygschef  på korvetten Sundsvall under 
internationell insats i Libanon 2007. Mellan 
åren 2014 och 2016 tjänstgjorde hon som 
flottiljchef  på fjärde sjöstridsflottiljen på 
Berga. Därefter var hon vicerektor vid För-
svarshögskolan. Sedan den 21 januari 2020 
är hon marinchef.

Mitt namn är Jennie Gustavsson och jag 
studerar på masterprogrammet Hållbar 
Uutveckling på institutionen för Geoveten-
skaper vid Uppsala universitet. Jag gör en 
studie angående vindkraftsetableringar och 
förståelsen för skälen till varför vissa ansök-
ningar avslås och andra tillstyrks och om 
ersättningar från vindkraftsoperatören och 

påverkad av vindkraft?

Hej medlemmar i Lokalt Ledd Ut-
veckling Halland, Vi hoppas Ni har 
det bra, även under dessa tider.

Nu barkar det mot val i Sverige och lokalt 
ledd Utveckling Halland vill tillsammans 
med medlemmar bjuda in till politikerde-
batt. Vi vill ha ett fokus på hur kommande 
politiker ämnar att främja Hallands lands-
bygder på nationell och regional nivå.

Upplägg tillsammans
För att planera vilka politiker och hur vi 
ska lägga upp en sådan debatt, bjuder vi 
först in våra medlemmar – alltså dig och 
din organisation. Alla medlemmar som är 
intresserade av att påverka en landsbygdsde-
batt med politiker, framför allt från regional 
och nationell nivå är välkomna.
  Välkommen på ett rätt så öppet möte 
den 23 mars kl. 15.00, där vi delar idéer om 
frågan!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.
us/j/86479133754?pwd=cGNERnJKUn-
R4NHRtZXhoTm1Ta1Q1dz09
Meeting ID: 864 7913 3754
Passcode: 472162

Med vänliga hälsningar, Marion Eckardt

inför landsbygdsdebatt

Politikerdebatten är planerad till den 8 juni. Mer information i nästa Nyhetsblad.

olika former av s.k bygdepengen 
haft någon betydelse. 
  Jennie önskar kontaktupp-
gifter till föreningar som är 
påverkade av vindkraften. 
  Kontakta gärna Jennie och ni 
har några tips: 
jenni.gustavsson@hotmail.com



Fika med Sveriges Landsbyggare!

NÄTVERKSTRÄFF
 
Vi Landsbyggare lyfter alla drivna människor på vår landsbygd. Satsningen finns i 10 
regioner i Sverige och nu vill vi samla landsbyggare från hela landet för ett digitalt fika 
där vi nätverkar och inspireras av varandra. 
 
Är du en driven entreprenörer eller eldsjäl som är med och bygger  
landet? Som älskar din bygd? Då är du en Landsbyggare.

Anmäl dig HÄRHÄR  för att få länk till fikat!

Välkomna den 
 7 april kl. 15 -16  

(samt frivilligt 
eftersnack)

Åse Classon och Staffan Nilsson har 
meddelat att de, oberoende av varan-
dra, har valt att inte stå till valbered-
ningens förfogande inför Årsmötet 
den 19 maj. 

Det innebär att två nya ordförande för Hela 
Sverige ska leva ska väljas på årsmötet.
– Jag har meddelat valberedningen att jag 
inte ska fortsätta som ordförande efter års-
mötet i maj. Jag har funderat ett tag och det 
känns helt rätt att efter drygt åtta år lämna 
över. Vi har en stark och förnyad organisa-
tion, vi har bra medarbetare och vi har ett 
verksamhetsbidrag för tre år. När jag hade 
bestämt mig på min kant, meddelade min 
medordförande att hon kommit till samma 
slutsats utan att vi samtalat eller samordnat 

oss. Vi har haft ett bra samarbete, men nu 
är det rätt att nya kliver in. Men jag ska hålla 
full fart fram till dess, säger Staffan Nilsson, 
avgående ordförande för Hela Sverige ska 
leva.
  Åse Classon, vår andra ordförande, har 
kommit fram till samma beslut på liknande 
grund.
– Jag har efter moget övervägande meddelat 
valberedningen att jag inte ställer upp för 
omval. Jag har haft förmånen att under mer 
än 15 års tid verka i vår nationella styrelse, 
de senaste åtta åren i rollen som ordförande 
tillsammans med Staffan. Att synliggöra vår 
svenska landsbygd och det fantastiska lokala 
utvecklingsarbete som görs samt vikten av 
att samverka i samhällsstrukturen har varit 
ett glädjefyllt uppdrag och jag känner mig 

otroligt rik på all den erfarenhet och kom-
petens det stora nätverket gett mig, inom 
och utanför landet. Landsbygdsfrågorna 
finns på de politiska agendorna, vårt stöd 
för tre år framåt är tryggat och det känns 
rätt att lämna över stafettpinnen till nya 
krafter. Jag lämnar uppdraget, men natur-
ligtvis inte engagemanget för våra svenska 
landsbygder, säger Åse Classon.
  Åse och Staffan fullföljer sitt uppdrag 
under våren och kommer att kunna vara en 
kunskapskälla för organisationen även efter 
avslutat uppdrag. Nu börjar valberedning-
ens arbete med att hitta nya ordförande. 
Förslagen kommer presenteras under våren.

Karin Wenström

Ordförande för Hela Sverige ska leva lämnar över stafettpinnen i vår.

Fika med Sveriges Landsbyggare!

NÄTVERKSTRÄFF
 
Vi Landsbyggare lyfter alla drivna människor på vår landsbygd. Satsningen finns i 10 
regioner i Sverige och nu vill vi samla landsbyggare från hela landet för ett digitalt fika 
där vi nätverkar och inspireras av varandra. 
 
Är du en driven entreprenörer eller eldsjäl som är med och bygger  
landet? Som älskar din bygd? Då är du en Landsbyggare.

Anmäl dig HÄRHÄR  för att få länk till fikat!

Välkomna den 
 7 april kl. 15 -16  

(samt frivilligt 
eftersnack)
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Verksamhetsberättelse 2021
 
Inledning 
 
Styrelsen avger här sin verksamhetsberättelse för Hela Sverige ska leva Hallands tjugotredje verksam-
hetsår. Arbetet det gångna året har präglats av coronapandemin, mycket av det vi skulle genomföra, har 
fått ställas in eller skett via digitala hjälpmedel.
Detta år har gjort att det mesta styrelsearbete fått ske via zoom eller telefon, det offentligheten arbetet 
har varit sparsamt i väntan på ”bättre tider”. Verksamheten har gått in i ett annorlunda skeende, med 
zoom, team eller telefonmöten, som i och för sig har fungerat, men tyvärr inte skapat några nya kontakter 
runt om i länet. Den fysiska kontakten är alltid det viktigaste!

Föreningens syften enligt stadgarna: 
• Att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet.  
• Att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de olika utvecklingsgrupperna.  
• Att fungera som språkrör för de lokala utvecklingsgrupperna. 
• Att i demokratisk och jämställd anda verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet. 

I styrelsen har ingått (alla ordinarie ledamöter):  
Rose-Marie Eriksson, ordförande, Fjärås  
Göran Nilsson, vice ordförande, Trönninge
Sara Ljungström, sekreterare, Krogsered
Marie Antonsson, Allarängen
Lars Davidsson, Simlångsdalen
Inger Karlsson, Källsjö
Susanne Källén, Knallhult
Lars Lindström, Knäred 
Elisabeth Otterdahl, Valinge 
Katarina Sundvall, Sibbarp 
Björn Dahlén, Kungsäter

Representant Hembygdsrörelsen, utses av Hembygdsrörelsen

Kerstin Olofsdotter-Petersson, Veinge och Gunbritt Lindmark, Eldsberga, suppleant

Representant LRF, utses av LRF 
Karin Larsson, Väröbacka

Adjungerad ledamot
Sven-Anders Svensson, LLUH, Tvååker, adjungerad kassör
Kurt Sevehem, Vindkraftstyrgruppen, Stråvalla
Bo Persson, Oskarström, representant för styrelsen i Microfond Halland
 

årsmöteshandlingar
Välkommen till Hishult tisdag 22 mars kl. 19.00
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AU-ledamöter 
Rose-Marie Eriksson, Fjärås  
Göran Nilsson, Trönninge  
Sara Ljungström, Krogsered  
Sven-Anders Svensson, Tvååker

Valberedning 
Lennart Eriksson, Kvibille (sammankallande)

Gerda Dufva, Gunnarsjö

Sven-Anders Svensson, Tvååker
Helen Andersson, Gårdakrik

Revisorer 
Agneta Åkerberg, Heberg 
Joachim Lindqvist, Halmstad

Revisorssuppleanter 
Gunilla Svensson, Getinge  
Hans Svenson, Hjärtared/Ullared 

Ombud samt ersättare till Hela Sverige ska leva Hallands möten 
Rose-Marie Eriksson, Fjärås samt Göran Nilsson, ordinarie ombud.  
Suppleanter har varit Lars Lindström samt Elisabet Otterdahl, Valinge

Övrig representation 
Bo Persson har representerat Hela Sverige/Halland i styrelsen för Microfond Halland.
Susanne Källén och Göran Nilsson har representerat Hela Sverige/Halland i styrelsen för Hela Sverige/
Region Syd.  
Rose-Marie Eriksson och Göran Nilsson har representerat LLUHalland (Leader).  
Dessutom finns Elisabeth Otterdahl och Katarina Sundvall i styrelsen för Varbergs Landsbygdsråd.  
Elisabeth O. är styrelseledamot i Arkiv Halland och Rose-Marie Eriksson i Varbergs Kulturhistoriska Mu-
seum.

Sammanträden, planeringskonferens och årsmöte  
Samtliga styrelseledamöter, valberedningen samt adjungerade har varit kallade till styrelsemötena. Allt 
AU:s arbete har skett genom zoommöten, för att förhindra ev. smittspridning. 
Styrelsens arbetsutskott har under året haft åtta möten. Vid tidigare beslut har AU ej ersättning för 
AU-möten. En representant ur styrelsen har enligt rullande schema varit delaktig i AU:s möten. 

 
Hela styrelsen har haft nio (inkl. konstituerande) ordinarie sammanträden. Två fysiska styrelsemöten har 
hållits dels på Hushållningsällskapets ”Lilla Böslid” och ett i Hebergs bygdegård.  
Årsmötet hölls via zoom den 31 mars, med ett konstituerande möte därefter. V.d. för Halland Hushåll-
ningssällskap, Annika Bergman var ordförande på årsmötet.  
2020 års utsedda utvecklingsgrupp, Hishult, som skulle hållit i årsmötet, fick inte den utmärkelse och de 
prispengar de skulle haft p.g.a. att årsmötet inte kunde hållas fysiskt. I stället kommer detta att ske på 
nästa årsmöte 2022.
  
Den 23 januari 2021 hölls en heldags planeringskonferens, inför verksamhetsåret 1 april–31 mars 2021 
via zoom. Styrelsen träffades för att planera föreningens verksamhet under 2021, samt fram till årsmötet 
2022. Idéer och synpunkter från konferensen utgör grunden för den verksamhetsplan som fastställdes 
vid årsmötet i juni.
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Inga nätverksträffar har kunnat genomföras på grund av coronapandemin.

Deltagit i riksorganisationen Hela Sverige ska levas anordnade möten:  
Hela Sverige ska leva Halland har deltagit i samtliga ordförandeträffar, årsmöte samt höstmöte med 
HSSL/Riks under året.  
Den 17 febr. deltog Rose-Marie Eriksson och Susanne Källén vid ordförandekonferens via zoom.
Den 22 april deltog Rose-Marie Eriksson och Göran Nilsson på det digitala årsmötet 
Den 21 sept. deltog Göran Nilsson och Rose-Marie Eriksson digital ordförandeträff. 
Den 22 – 23 nov. deltog Göran Nilsson och Rose-Marie Eriksson på årsmöte samt ordförandekonferens i 
Stockholm.
24 nov. deltog dessa även på höstmötet på Norra Latin i Stockholm. 
Dessutom har Rose-Marie E. och Göran Nilsson deltagit på samtliga digitala träffar med projektet Stärka 
Regionalt följande datum: 21/1, 16/3, 14/4, 20/5, 17/6, 26/8, 20/10, 18/11 och 16/12.
Styrelseledamöter har deltagit i de separata temagrupper som bildats genom projektet Stärka Regionalt; 
boende, externa offentliga relationer, lokal utveckling, medlemsregister samt en digital utbildning om 
nätverk. 
 
Ekonomi  
Resultat – och balansräkning samt revisionsrapport hänvisas till i särskild rapport. 

Värdegrund  
Hållbarhet: Styrelsen uppmuntras till samåkning vid sammanträden och att åka tåg till konferenser där 
detta är möjligt. Dessutom sker alla AU-möten per telefon eller zoom, för att spara in resorna och antalet 
fysiska möten har därför minskat för styrelsen. Nyhetsbrevet går ut via internet, vilket besparar tryck-
ning och utskick, allt för en hållbarare miljö.  

Demokrati: Föreningen arbetar hela tiden effektivt med det demokratiarbete som är planerat i länet. 
Flera arbetsgrupper har funnits under året, men har inte kunnat arbeta fysiskt särskilt effektivt p.g.a. 
pandemin. För övrigt arbetar Hela Sverige ska leva Halland alltid enligt vårt syfte i föreningen att arbeta 
demokratiskt för medlemmarnas engagemang och delaktighet. 

Jämställdhet:  Hela Sverige ska leva Hallands styrelse består av fler kvinnor än män. Inför valberednings-
arbetet 2021 är uppdraget från styrelsen att få in ytterligare män i styrelsen. Styrelsen har bestått av 9 
kvinnor och 6 män (inkl. adjungerade). 
Vissa utvecklingsgrupper i länet har antagit en jämställdhetsplan. I nyhetsbladet tas jämställdhetsas-
pekten alltid i beaktande med en särskild notis. Styrelsen arbetar hela tiden efter uppdraget att utarbeta 
klara riktlinjer för det egna arbetet vad gäller jämställdhet. Underlag för detta är Hela Sverige ska leva 
organisationens dokument.                                                                                                                                                                                

Mångfald: Önskemålet för Hela Sverige/Halland är alltid att öka mångfalden i vårt arbete.
Styrelsen har en bredd i mångfald gällande kön, ålder och geografisk tillhörighet.  Hallandsregionen är en 
del av landet som inte haft så stor integration vilket påverkar vårt mångfaldsarbete inom det området.

Medlemsregister/Bygdebank  
Under året har ett stort arbete lagts ner på att uppdatera medlemsregistret i bygdebanken, men p.g.a. att 
HSSL/Riks gjort om hela sitt internet/nätverk har allt fått göras om efter nya normer. Flera styrelsemed-
lemmar har deltagit i de utbildningar som förekommit och med hjälp av det extra bidrag från Riks som vi 
ansökte om i november, har detta gått att genomföras. De flesta av våra 110 lokala utvecklingsgrupper är 
nu registrerade enligt de nya anvisningarna från Riks.  
En nystartad förening har sökt medlemskap i HSSL/Halland under året och fått nystartsbidrag på 1 000 
kr.
Till Årets utvecklingsgrupp utsågs 2020 Hishults byalag. Prisutdelningen har fått skjutas fram på grund 
av pandemin och styrelsen bedömer att prisutdelningen kommer att bli i mars 2022.
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Information/kommunikation med medlemmarna  
• Information till medlemsföreningarna angående möjligheten att ansöka om att bli Årets Utvecklings-
grupp har skickats ut vid tre tillfällen, samt genom uppmaning varje gång i vårt medlemsbrev. 
• Information om möjligheten att söka Stimulansbidrag har skickats ut vid två tillfällen till kontaktperso-
ner i föreningarna via mejl.  
• Påminnelser om att skicka in uppgifter om förändringar i styrelsen och av kontaktpersoner har skickats 
via mejl till kontaktpersoner vid tre tillfällen.  
• Tre nyhetsbrev, som även finns på hemsidan, har under året skickats till samtliga kontaktpersoner. 

Hemsidan  
Hela Sverige ska leva/Halland har omarbetat hela hemsidan efter instruktioner från HSSL/Riks. Styrelsen 
adjungerade en särskild person för att utföra detta arbete. De nya direktiven för att göra en omformning 
av hemsidan från Riks kom sent på året, vilket genomfördes efter utbildning under december.
Varje nyhetsbrev går ut via mejl till kontaktpersonerna och finns att läsa på vår hemsida. 
Protokoll: Relevanta beslut delges medlemsföreningarna och målet är även att efterlysa synpunkter inför 
styrelsemöten.
Årets Utvecklingsgrupp och föreningar som skulle få stimulansbidrag har fått skjutas på framtiden. En 
ansökning om medlemskap har inkommit, men i övrigt har inga ansökningar om aktivitetsstöd inkommit, 
då de flesta aktiviteter bland våra medlemsföreningar har legat nere p.g.a. pandemin. I övrigt presenteras 
goda exempel från olika föreningar i medlemsbladet och på hemsidan.  
Via mejl till föreningarnas kontaktpersoner länkas adresser till olika sidor på hemsidan för att personer-
na ska hitta till hemsidan. 
Ett aktivt Facebook konto finns, där aktuella frågor läggs ut kontinuerligt. 

Sprida information  
Via artiklar i medlemsbladet och på hemsidan visas information om Hela Sverige ska leva Hallands verk-
samhet för förbundet och övriga organisationer.  
Information om Hela Sverige ska leva Hallands aktiviteter har inte kunnat ske i större utsträckning, men 
däremot har en ”järnverksgrupp” arbetat med HNJ-banans hotade nedläggning med ett flertal zoom-mö-
ten med berörda parter, då detta brådskat, vilket har fått berörda personer/organisationer att uppmärk-
samma Hela Sverige/Halland.
Detsamma har gällt på de flertalet årsmöten för olika samhällsföreningar i länet, som HSSL/Halland nor-
malt brukar delta på, men har kunnat delta vid några få årsmöten digitalt och då haft mindre möjligheter 
att sprida information om organisationen. Däremot har Hela Sverige/Halland kunnat delta på de möten/
konferenser som Länsstyrelsen, Region Halland samt andra organisationer i länet bjudit in till via Zoom, 
men där har inte funnits samma möjlighet att sprida information om HSSL. Allt detta p.g.a. coronapande-
min. 

Påverka på lokal och regional nivå  
HSSL/Halland har deltagit på flera webbinarier som HSSL/Riks anordnat under året. 
HSSL/Halland har genom den demokratigrupp som tillsatts i styrelsen för Halland, arbetat med att det 
s.k. ”Krösatåget”, järnvägen mellan Växjö och Halmstad, ev. ska läggas ner. En skrivelse skrevs och sändes 
till berörda kommuner, länsstyrelsen, regionen och även lokalpressen. Debattartikeln infördes i Hallands 
Nyheter. 
HSSL/Halland har genom skrivelse och påtryckningar försökt påverka beslutet att skolluncher för låg- 
och-mellanstadierna i småskolorna på landsbygden tas bort p.g.a. Corona-läget
HSSL/Halland har lämnat skriftligt förslag till Trafikförsörjningsplanen för södra Halland.   
HSSL/Halland har arbetat med och deltagit i de skrivelser som länsstyrelsen i Halland gjort angående 
kontanthanteringen i länet.
HSSL/Halland har deltagit i Hela Sverige/Syds sammanträden och årsmöte via zoom.
HSSL/Halland har även deltagit och försökt påverka den s.k. RUS:en (Regionala utvecklingsstrategin) 
samt den Halländska Överenskommelsen för Halland. 
HSSL/Halland har deltagit i Länsstyrelsens digitala träffar för föreningar i länet. 
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HSSL/Halland har deltagit på flera kommunträffar under året, via Internet. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Mikrofond Halland. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Hela Sverige ska leva/Syd . 
HSSL/Halland har 2 representanter i LAG-gruppen för LLU Halland. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Varbergs Landsbygdsråd. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Hembygdsföreningarna i Halland. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för LRF 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Halland Bildningsförbund. 
HSSL/Halland finns med i styrelsen för Varbergs Museum

Kunskapsöverföring 
Hela Sverige ska leva Halland har inte kunnat delta, p.g.a. pandemin, på möten och årsmöten i lokala 
utvecklingsgrupper under året, som föreningen annars brukar göra för att informera om organisationen. 

Hela Sverige ska leva Hallands egen punkt 
Även i år har Sven-Anders Svensson, från LLU Halland och från vår valberedning, varit adjungerad 
kassör, då vi inte i den styrelsesammansättning som fanns, kunde finna någon ny kassör. Uppdraget 
har skötts med stor noggrannhet. Dessutom har Sven-Anders haft den kunskap som behövs för att 
administrera s.k. zoom-möten, vilket styrelsen haft stor glädje av. Detta är styrelsen mycket tacksamma 
för. 
Vi vill också tacka Björn Dahlén för den tid i styrelsen som han kunnat delta i, men som sjukdom tyvärr 
satte stopp för.  
HSSL/Hallands styrelsemedlemmar har vid många olika tillfällen försökt påverka olika kommunala be-
slut vid sina resp. hemorter.  
Dessutom en stor eloge till de i styrelsen som arbetat med diverse problem i södra Halland, som har upp-
kommit under året och som de via debattartiklar i lokalpressen förhoppningsvis kunnat påverka.

Summering 
* Under året hade Hela Sverige/Halland 110 lokala grupper som medlemmar 
* Genomfördes 1 arrangemang digitalt 
* Omsatte föreningen 307 787 kr 
* Skickades tre nyhetsbrev ut 

Slutord  
Styrelsen vill till sist rikta ett tack till alla som engagerat sig i verksamheten under året och bidragit till att 
öka fokus på olika landsbygdsfrågor bland invånare och i media. Inför kommande år 2022, står vi inför yt-
terligare utmaningar med en fortsatt pandemi, men där fokus ändå ska riktas mot landsbygden. Givetvis 
fortsätter vi att bevaka alla frågor som rör landsbygden i länet, med bland annat hållbarhetsfrågor, servi-
ce, bredband, kommunikation, integration och värdegrundsfrågor. Vår organisation heter ju Hela Sverige 
ska leva och detta är precis det vi arbetar för! Vi ser fram emot nya spännande utmaningar! 

 
Styrelsen för Hela Sverige ska leva Halland 2020

 
Rose-Marie Eriksson, ordförande, Göran Nilsson, vice ordförande, Sven-Anders Svensson, kassör, 
Sara Ljungström, sekreterare, Marie Antonsson, Lars Davidsson, Inger Karlsson, Susanne Källén, 
Karin Larsson, Gunbritt Lindmark, Lars Lindström, Kerstin Olofsdotter-Petersson, Elisabeth Otterdahl, 
Kurt Sevehem och Katarina Sundvall.
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Verksamhetsplan 1april 2022- 31 mars 2023
Hela Sverige/Halland  

”Stark partner för livskraftiga bygder”

•	 Att stimulera och stödja lokala utvecklingsgrupper

•	 Att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de olika utvecklingsgrupperna

•	 Att samordna folkrörelserna i arbetet med de lokalpolitiska frågorna

•	 Att fungera som språkrör för de lokala utvecklingsgrupperna

•	 Att demokratiskt och i jämställd anda verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet

Aktiviteter 2022 - 2023
Planeringskonferens lördagen den 26 feb. 2022 kl. 09.30 – 15.00
Styrelsemöten 2022 
Tisdag den 5 april, tisdag den 31 maj, tisdag den 16 augusti, tisdag den 11 oktober samt tisdag 22 novem-
ber.
Årsmöte tisdagen 22 mars i Hishult med efterföljande konstituerande styrelsemöte
AU-möten 2022 
Måndag 28 mars, måndag 23 maj, måndag 8 augusti,  måndag 3 oktober samt måndag 14 oktober
Utvecklingskonferens/Planeringskonferens 
Lördag 28 januari 2023
AU-möten  2023
Måndag den 16 januari 
Måndag 6 februari
Måndagen den 6 mars
Styrelsemöte 
Tisdag 14 februari 2023
Årsmöte 
Torsdag 16 mars
 

Nätverksträffar
Målet är att under vårt paraply samla medlemmarna i Halland till ett event där vi lyfter frågor viktiga för 
oss alla. Vi får då även en möjlighet att synas och visa upp de frågor vi driver.
Planeras till Hallarna/Halmstad fredagen 7 oktober. 
Hela Sverige ska leva

Representanter från Halland deltar i två ordförandekonferenser, ett årsmöte samt ett höstmöte som 
förbundet anordnar.

Medlemsregister
Hela Sverige/Halland ska upprätthålla ett aktuellt medlemsregister. I år skall även arbetet med över-
flyttningen från Bygdebanken genomföras.

Information och media
- Nyhetsbrev skickas till alla kontaktpersoner för byalag och föreningar minst 4 gånger per år. Publ-

iceras även på hemsidan.
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- Informationsblad med information om föreningen skall uppdateras.

- Hemsidan www.helasverige.se ska hela tiden utvecklas och uppdateras kontinuerligt med nya ar-
tiklar. I år skall arbetet med nya hemsidan slutföras och uppdateringar skall ske 10 ggr under året.

- Facebook uppdateras regelbundet, gillas och delas. Hela styrelsen har ett ansvar i att stödja FB-an-
svarig i detta arbete.

Utbildning, konferenser och träffar i Hela Sverige/Hallands regi
- Hela Sverige/Halland ska under året anordna nätverksträff/inspirationsdag vid ett tillfälle.

- Under 2022 fortsätta arbetet med arbetsgrupper – kommunal demokrati, länsfrågor, utbildning, 
idéburna sektorn och medlemsregistret.

- Studieförbund och Folkhögskolor ska kontaktas för samarbete kring arrangemangen.   

Våra partner i detta är:
Region Halland, Länsstyrelsen, Hallandstrafiken, Studieförbund, Landsbygdsutvecklare, Bildningsförbun-
det, Coompanion, LRF, Hushållningssällskapet, Hembygdsrörelsen, Medlemmar i Hela Sverige/Halland och 
LLUH.
Hela Sverige/Halland har idag två arbetsgrupper; en Kommunbygderådsgrupp samt en Regional grupp. 
Våra arbetsgrupper skall ha klart fastställda mål för verksamhetsåret.

Kommunbygderåd - Landsbygdsråd i Hallands kommuner
Under verksamhetsåret görs insatser i kommuner som visar intresse att starta samarbetsorgan för 
utvecklingsgrupper och föreningar. Medel för denna insats finns budgeterad.

Goda exempel från byalag och föreningar
Hela Sverige/Halland ska under året informera om Goda exempel från utvecklingsgrupper och fören-
ingar kring arbeten om integration, demokrati och jämställdhet. Våra viktigaste kanaler för detta är 
vår Hemsida, FB samt Informationsbladet.  Hela Sverige/Halland ska även påvisa landsbygdens pro-
blematik och ta upp frågor som är relevanta för livsvillkoren för halländska landsbygder och för våra 
medlemsföreningar.

Samverkan och representation för Hela Sverige/Halland
- I styrelsen ingår en representant från LRF Halland, Hallands Hembygdsråd och Mikrofond Halland.

- Representerar från styrelsen i Vindkraft Halland.

- Representerar från ideella sektorn i styrelsen för LLU Halland.

- Kontakt ska utvecklas med Landsbygdsamordnare/utvecklare i de kommuner där det finns.

- Kontakt ska utvecklas med ledande personer inom området för landsbygdsutveckling hos Region 
Halland och Hallands Länsstyrelse.

Hela Sverige/Halland och media
Egna insändare och artiklar tillsänds lokala medier.

Övriga aktiviteter
Hela Sverige/Halland kommer att ha en monter tillsammans med Region Syd vid Landsbygdsriksdagen i 
maj i Jönköping. Här kommer bland annat uppmärksammas Hallandstrafikens förslag att lägga ned HNJ-ba-
nan (Halmstad, Nässjö, Jönköping linjen). Detta sker i samarbete med en intresse grupp med säte i  Torup 
som driver denna fråga. Vidare kommer information om/kring vår region att finnas bl.a. i form av en bro-
schyr om vårt landskap och dess sex kommuner.
Vi kommer på olika sätt stötta det arbete som i dag bedrivs för att utveckla och behålla HNJ-banan.
I och med att vi har ett valår planeras en politikerdebatt kring landsbygdsfrågor tillsammans med LLUH. 
(Lokalt ledd utveckling/Halland)
Vidare planeras för fortsatt närvaro vid de träffar som genomförs i de kommuner som idag har fungerande 
samarbetsformer mellan utvecklingsgrupper och kommunledning. Vi kommer även söka initiera etable-
ringen av sådana samarbetsformer i kommun där sådan inte finns idag.
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Hela Sverige/Halland ska i övrigt delta i träffar och arrangemang som ryms inom budget och är relevanta 
för verksamheten
Stöd till medlemsföreningar

Medlemsföreningar kan ansöka senast 31 december om att bli Årets Utvecklingsgrupp. 5000 kronor 
delas ut till vinnaren som presenteras vid årsmötet.
Startbidrag om 1000 kronor utbetalas till nystartad utvecklingsgrupp efter ansökan om bidrag och 
medlemskap inkommit.
Stimulansbidrag om 3000 kronor för särskilda insatser i en utvecklingsgrupp ansöks om senast 1 april. 
Bidraget är begränsat till 3 - 4 föreningar/år och kan inte erhållas två år i följd.

Verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument, som ska tas med på styrelsemöten under 
året.

Motion till Hela Sverige ska Leva
Karenstid vid inköp av Skogs & Lantbruksfastigheter.
Vi vill se ett öppet, levande landskap i Hallands inland, inbjudande för både boende och 
besökare. Då är det tråkigt att se ett antal bostäder som inte är bebodda och där en del 
inte underhålls och där omgivande trädgårdar och inägor inte hålls öppnat, utan lövsly 
får växa fritt.

En del av dessa fastigheter är nog förvärvade som kapitalplacering. Då borde det finnas 
en karenstid, 1–3 år, där innehavaren får visa att hen är beredd att vårda och underhålla 
den fastighet hen redan äger, innan samma innehavare får köpa ny fastighet i närområdet. 
Detta gäller särskilt i glesbygd och berör egentligen hela landet

Jag tycker att Hela Sverige ska Leva
utreder möjligheterna att införa någon form av karenstid för ytterligare förvärv av
landsbygdsfastigheter inom samma område/kommun.

Knallhult 20 januari 2022
Susanne Källén
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Balansräkning 2021
Hela Sverige Ska Leva/Halland Sida: 1
849000‐9274                                  Utskrivet: 2022‐02‐05

Räkenskapsår: 21‐01‐01 ‐ 21‐12‐31 Senaste vern   A35
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21‐01‐01 ‐ 21‐12‐31

     Ing balans          Period      Utg balans
TILLGÅNGAR
Kassa och bank

1930 Företagskonto             260 677,59 133 186,34 393 863,93
1590 Övriga fordringar 2 500,00 ‐1 300,00 1 200,00

S:a Kassa och bank 263 177,59 131 886,34 395 063,93

S:A TILLGÅNGAR 263 177,59 131 886,34 395 063,93

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH        
Eget kapital

2060 Eget kapital                            ‐176 562,33 0,00 ‐176 562,33
2069 Årets resultat ‐87 279,00 ‐87 279,00

S:a Eget kapital ‐176 562,33 ‐87 279,00 ‐263 841,33

Avsättningar
2290 Landsbygdsriksdagen 2020 ‐60 000,00 0,00 ‐60 000,00

S:a avsättningar ‐60 000,00 0,00 ‐60 000,00

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00 0,00
2490 Övriga kortfristiga skulder kund ‐162,26 ‐12 075,34 ‐12 237,60
2710 Personalskatt ‐16 200,00 4 320,00 ‐11 880,00
2730 Lagstadgade sociala avg ‐10 253,00 3 148,00 ‐7 105,00
2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00 ‐40 000,00 ‐40 000,00

S:a Kortfristiga skulder ‐26 615,26 ‐44 607,34 ‐71 222,60

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGA              ‐263 177,59 ‐131 886,34 ‐395 063,93

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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Hela Sverige ska leva i Halland, 849000‐9274

Budget 2022
Budget  Resultat Budget  Resultat Budget 

Not Namn 2022 2021‐12‐31 2021 2020 2020

Nettoomsättning 250 000 270 004 190 000 219 003 230 000

3010 ‐ Verksamhetsbidrag HSSL 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000
3015 ‐ Övriga bidrag 80 000 0
3040 ‐ Landsbygdsriksdagen 60 000 0 29 000 40 000

3730 ‐ EU ‐bidrag 0 0 0
3731 ‐ CSA Övrig off. Medfin. 0 0
3740 ‐ Öres‐ och kronutjämning 0 3
Övriga rörelseintäkter 4 0
Rörelsens intäkter 250 000 270 004 190 000 219 003 230 000
Inga konton med saldo

Material och varor

4010 ‐ Stöd till kommungrupper ‐5 000 0 ‐10 000 0 ‐10 000

4030 ‐ Styrelsemöten ‐6 000 ‐3 625 ‐10 000 ‐3 150 ‐10 000

4031 ‐ Årsmöte, planeringskonferens ‐15 000 0 ‐5 000 ‐4 475 ‐10 000

4032 ‐ Uppvaktning, gåvor ‐2 000 ‐1 795 ‐2 000 ‐914 ‐500

4033 ‐ Länsbygderåd Syd ‐1 000 0 ‐1 000 0 ‐1 000

4040 ‐ Landsbygdsriksdagen ‐70 000 ‐79100 ‐40 000

4050 ‐ Stimulansbidrag Utvecklingsgrp ‐6 000 ‐6 000 0 ‐6 000

4051 ‐ Startbidrag Utvecklingsgrupper ‐3 000 ‐1 000 ‐3 000 0 ‐3 000

4052 ‐ Årets utvecklingsgrupp ‐5 000 0 ‐5 000 0 ‐5 000

4060 ‐ Kurser och konferenser ‐10 000 0 ‐10 000 ‐400 ‐10 000

4065 ‐ Kommunträffar/Nätverksträff ‐10 000 0 ‐4 000 0 ‐4 000

4070 ‐ Länsbygdenytt ‐300 0 0
4080 ‐ Administration ‐2 000 0 ‐1 000 ‐1119 ‐1 000

4081 ‐ Inf. och marknadsföring  ‐5 000 ‐720 ‐10 000 0 ‐10 000

4082 ‐ Porto ‐1 000 0 ‐200

4083 ‐ Utvecklingsarbete ‐80 000
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HELA SVERIGE SKA LEVA/HALLAND 
Valberedningens förslag vid årsmötet 2022 

Årsmötesordförande: Erling Cronqvist, Knäred 
Sekreterare på årsmötet: Sara Ljungström, Krogsered 

Arvoden och reseersättningar  
Föreslår ett fast årsarvode på 20 000 kr att fördelas inom styrelsen. 
Mötesarvoden: 
Sammanträdesarvode: 300 kronor. (Styrelsemöte både fysiskt och digitalt) 
Telefonmöte: 200 kronor. (AU digitalt) 
Arvode vid förrättningar efter styrelsebeslut: 
Heldagsarvode: 750 kronor. (> 4 timmar efter beslut i styrelsen) 
Halvdagsarvode: 350 kronor. (<4 timmar efter beslut i styrelsen) 
Reseersättning: 18:50 kronor/mil. 
 
Ordförande 
Susanne Thorsson, Köinge  Nyval 1 år 
  
Ledamöter 
Elisabeth Otterdahl, Valinge  Omval 2 år   
Katarina Sundvall, Sibbarp  Omval 2 år   
Linn Persson, Laholm  Nyval 2 år 
Emma Svensson, Morup   Nyval 2 år 
Oskar Gybäck, Simlångsdalen   Nyval 2 år   
 
Kvarstående 
Sara Ljungström, Krogsered  1 år kvar 
Lars Lindström, Knäred  1 år kvar 
Göran Nilsson, Trönninge, Halmstad  1 år kvar 
Lars Davidsson, Simlångsdalen  1 år kvar 
Susanne Källén, Simlångsdalen  1 år kvar   
   
 
Representant Hembygdsrörelsen, utses av hembygdsrörelsen 
Evy Johansson, Torup       
Ersättare 
Sven Karlsson, Vessigebro 
 

Representant LRF, utses av LRF 
Karin Larsson, Väröbacka        
 

Adjungerade ledamöter 
Utses av styrelsen 
 
Revisorer (båda på 2 år) 
Joachim Lindqvist, Halmstad  Omval 2 år    
Agneta Åkerberg, Heberg   1 år kvar   
 

Ersättare revisorer (båda på 1 år) 
Gunilla Svensson, Getinge  Omval 1 år   
Hans Svensson, Ullared   Omval 1 år 
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Föredragningslista vid årsmöte med  
Hela Sverige ska leva/Halland
Tid: tisd. 22 mars 2022 kl. 1900 

i Konsthallen i Hishult
Ärenden: 
1)   Stämman öppnas 
2)   Fastställande av föredragningslista 
3)   Val av mötesfunktionärer: 
 a) Ordförande 
 b) Sekreterare 
 c) Protokolljusterare (2 st) 
 d) Rösträknare (2 st) 
4)   Upprättande av röstlängd 
5)   Fråga om mötets behöriga utlysning 
6)   Styrelsens information om årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut 
7)   Revisorernas berättelse 
8)   Beslut om att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 
9)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10) Fastställa medlemsavgift 
11) Beslut om arvode till styrelsen 
12) Motioner 
13) Beslut om verksamhetsplan samt budget för kommande år 
14) Val av ordförande 1 år 
15) Val av ledamöter till styrelsen:

* Kvarstående ett år kvar av mandattid: Susanne Källén, Simlångsdalen, 
 Lars Lindström, Knäred, Sara Ljungström, Krogsered, Göran Nilsson, Trönninge, Lars Davidsson, 
Simlångsdalen 
* Val av 5 ledamöter på 2 år 
* Anmälan av representant från Hallands Hembygdsråd 
* Anmälan av representant från LRF i Halland

16) Val av revisorer, 2 ordinarie, 2 ersättare:
* Agneta Åkerberg, Heberg, ett år kvar av mandattid, ordinarie 
* Val av ordinarie revisor, 2 år 
* Val av 2 suppleanter, 1 år

17) Val av valberedning, 3 - 5 personer 
18) Val av 2 ombud samt ersättare till Hela Sverige ska levas möten 
19) Övriga frågor 
20) Stämman avslutas
    


