
	

	

Verksamhetsplan	1april	2023-	31	mars	2024	

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	i	demokratiskt	och	jämställd	anda	verka	för	alla	medlemmars	engagemang	och	

delaktighet	
• Att	genomföra	aktiviteter	som	främjar	Halland	och	Hallands	landsbygder	

	

Aktiviteter	2023	-	2024	

Planeringskonferens	lördagen	28/1	2023	kl.	09.00	–	15.00	

Styrelsemöten	2023	

Lördag	28/1	 i	 samband	med	planeringskonferens,	 torsdag	16/2	 (Hebergs	Bygdegård),	
torsdag	13/4	 (Laholm,	Linn),	 torsdag	8/6	 (Halmstad,	 Lars	D.),	 torsdag	24/8	 (Varberg,	
Elisabeth)	samt	torsdag	2/11	(Hylte,	Susanne	K).	

Årsmöte	 torsdag	 16/3	 i	 Sibbarps	 Bygdegård	 med	 efterföljande	 konstituerande	
styrelsemöte.	

AU-möten	2023	

Måndag	6/2,	torsdag	2/3,	torsdag	30/3,	torsdag	25/5,	torsdag	10/8	samt	torsdag	19/10.	
Adjungerande	ledamöter	från	styrelsen	utses	på	det	konstituerande	mötet.	

Utvecklingskonferens/Planeringskonferens		

Lördag	27	januari	2024	på	Katrinebergs	Folkhögskola.	

AU-möten	2024	

Torsdag	11/1	samt	torsdag	15/2.	

Styrelsemöte	2024	

Lördag	27/1	i	samband	med	planeringskonferens	

Torsdag	29/2	2024	(Kungsbacka,	ansvarig	utses	senare)	



	

Årsmöte		

Torsdag	14/3	2024	med	efterföljande	konstituerande	styrelsemöte.	

	

Arbetsgrupper	

Hela	Sverige/Halland	har	följande	arbetsgrupper:	

1. Arbetsgruppen	 för	 Lokal	 Demokrati	 –	 arbetar	 med	 att	 stötta	 och	 utveckla	 det	
demokratiska	 samtalet	 mellan	 de	 olika	 utvecklingsgrupperna	 och	
kommunledningen	i	Hallands	sex	kommuner.	

2. Arbetsgruppen	för	Länsfrågor	–	arbetar	med	övergripande	frågor	som	berör	hela	
Halland.	

3. Arbetsgruppen	Hela	jorden	–	fokuserar	på	att	använda	den	Halländska	jorden	på	
bästa	sätt	för	framtida	livsmedelsproduktion	samt	arbeta	med	agenda	2030.	

Under	2023	kommer	vi	titta	på	att	skapa	fler	arbetsgrupper	exempelvis	kring	HNJ-banan	
och	ungdomsfrågor.	Arbetsgrupperna	är	fria	att	adjungera	ledamöter	efter	behov.	

Under	kommande	verksamhetsperiod	skall	varje	arbetsgrupp	ha	minst	tre	arbetsmöten	
och	 inför	 styrelsemötet	 den	 13/4	 presentera	 sin	 planerade	 verksamhet	 för	 aktuell	
verksamhetsperiod.	Varje	arbetsgrupp	skall	i	sin	presentation	ha	med	minst	en	planerad	
aktivitet	inom	sitt	verksamhetsområde.		

	

Nätverksträffar	

Målet	är	att	under	vårt	paraply	–	Hela	Sverige/Halland	-	samla	intresserade	medlemmar	
och	andra	i	Halland	till	ett	event	där	vi	lyfter	frågor	som	upplevs	aktuella	och	viktiga.	Vi	
får	då	även	en	möjlighet	att	synas	och	visa	upp	de	frågor	vi	driver.	

Planeras	till	lämplig	plats	centralt	i	regionen	någon	gång	under	hösten	2023.		

	

Kommunbygderåd	-	Landsbygdsråd	i	Hallands	kommuner	

Under	verksamhetsåret	görs	insatser	i	kommuner	för	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	 föreningar	 kring	 arbeten	 om	 integration,	 demokrati	 och	
jämställdhet.	Våra	viktigaste	kanaler	för	detta	är	vår	Hemsida,	FB	samt	Nyhetsbladet.		



Hela	Sverige/Halland	ska	även	påvisa	 landsbygdens	problematik	och	 ta	upp	 frågor	
som	 är	 relevanta	 för	 livsvillkoren	 för	 halländska	 landsbygder	 och	 för	 våra	
medlemsföreningar.	

	

Riksorganisation	Hela	Sverige	ska	leva		

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

	

Medlemsregister/Hemsida	–	www.helasverige.se		

Hela	Sverige/Halland	ska	upprätthålla	ett	aktuellt	medlemsregister.	Hemsidan	skall	
kontinuerligt	utvecklas	och	uppdateras	med	aktuellt	material	samt	vara	lättillgänglig	
för	intresserade	och	medlemmar	att	hämta	önskvärd	information	och	även	uppdatera	
egna	medlemsuppgifter.	

	

Information	och	media	

- Nyhetsblad	 skickas	 till	 alla	 kontaktpersoner	 för	 byalag	 och	 föreningar	minst	 4	
gånger	per	år.	Publiceras	även	på	hemsidan.	

- Informationsblad	med	information	om	föreningen	skall	uppdateras.	
- Facebook	uppdateras	regelbundet,	gillas	och	delas.	Hela	styrelsen	har	ett	ansvar	i	

att	stödja	FB-ansvarig	i	detta	arbete.	
- Debattinlägg	och	artiklar	tillsänds	lokala	medier.	

	

Samverkan	och	representation	för	Hela	Sverige/Halland	

- I	 styrelsen	 ingår	 en	 representant	 från	LRF	Halland,	Hallands	Hembygdsråd	och	
Mikrofond	Halland.	

- Representerar	från	ideella	sektorn	i	styrelsen	för	Lokalt	Ledd	Utveckling	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.	
- Studieförbund	 och	 Folkhögskolor	 kan	 kontaktas	 för	 samarbete	 kring	

arrangemang.			

Våra	partners:	

Region	 Halland,	 Länsstyrelsen,	 Bygdegårdsrörelsen,	 	 Studieförbund,	 LRF,	
Landsbygdsutvecklare,	 Bildningsförbundet,	 Coompanion,	 Riksteater	 Halland,	



Hushållningssällskapet,	 Hembygdsrörelsen,	 medlemmar	 i	 Hela	 Sverige/Halland	 och	
Lokalt	Ledd	Utveckling	Halland.	

	

Övriga	aktiviteter	

Vi	kommer	på	olika	sätt	stötta	det	arbete	som	i	dag	bedrivs	för	att	utveckla	och	behålla	
HNJ-banan.	Detta	 är	 en	 del	 i	 arbetet	 att	 förbättra	 infrastrukturen	 på	 landsbygden	 och	
mellan	olika	orter/regioner.	

Vidare	planeras	för	fortsatt	närvaro	vid	träffar	som	genomförs	i	de	kommuner	som	idag	
har	 fungerande	 samarbetsformer	 mellan	 utvecklingsgrupper	 och	 kommunledning.	 Vi	
kommer	även	initiera	etableringen	av	sådana	samarbetsformer	i	kommun	där	sådan	inte	
finns	idag.	

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	1	november	om	att	bli	Årets	Utvecklingsgrupp.	
5000	 kronor	 delas	 ut	 till	 vinnaren	 som	 presenteras	 vid	 årsmötet.	 Årsmötet	 hålls	
traditionsenligt	hos	den	grupp	som	utses	till	“Årets	Utvecklingsgrupp”.	

Startbidrag	om	1000	kronor	utbetalas	till	nystartad	utvecklingsgrupp	efter	ansökan	
om	bidrag	och	medlemskap	inkommit.	

Ansökan	om	stimulansbidrag	på	3000	kronor	för	särskilda	insatser/evenemang	kan	
under	 verksamhetsåret	 sökas	 av	 medlemsgrupp.	 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.	

	

	

	

	


