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Verksamhetsberättelse 2021 

  
Inledning  
 
Styrelsen avger här sin verksamhetsberättelse för Hela Sverige ska leva Hallands tjugotredje 
verksamhetsår. 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 
 
 



2 
 

Adjungerad ledamot 
Sven-Anders Svensson, LLUH, Tvååker, adjungerad kassör 
Kurt Sevehem, Vindkraftstyrgruppen, Stråvalla 
Bo Persson, Oskarström, representant för styrelsen i Microfond Halland 
 
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 Museum. 
 
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. 
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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 Hushållningssällskap, 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. 
  
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 tryckning 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  
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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 
valberedningsarbetet 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 
jämställdhetsaspekten 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 styrelsemedlemmar 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. 
  
Information/kommunikation med medlemmarna  
• Information till medlemsföreningarna angående möjligheten att ansöka om att bli Årets 
Utvecklingsgrupp 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 
kontaktpersoner 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.  
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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 personerna 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 verksamhet 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-möten med berörda parter, då detta brådskat, vilket har 
fått berörda personer/organisationer att uppmärksamma Hela Sverige/Halland. 
Detsamma har gällt på de flertalet årsmöten för olika samhällsföreningar i länet, som 
HSSL/Halland normalt 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. coronapandemin. 
 
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. 
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. 
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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 beslut vid sina resp. hemorter.  
Dessutom en stor eloge till de i styrelsen som arbetat med diverse problem i södra Halland, 
som har uppkommit 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 ytterligare 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, service, 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   Göran Nilsson   Sven-Anders Svensson  
ordförande  vice ordförande kassör  
 
 
Sara Ljungström Marie Antonsson  Lars Davidsson   
sekreterare 
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Inger Karlsson Susanne Källén Lars Lindström 
 
 
Elisabeth Otterdahl Katarina Sundvall Karin Larsson 
  
 
Gunbritt Lindmark Kerstin Olofsdotter-Petersson    Kurt Sevehem 
 
 
  
 
 
 
 
 


