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Verksamhetsberättelse 2022 

  
Inledning  
 
Styrelsen avger härmed sin verksamhetsberättelse för Hela Sverige ska leva Hallands 
tjugofjärde verksamhetsår. Arbetet det gångna året har handlat om att hitta nya och tillvara 
ta gamla arbetssätt för att involvera alla, både nytillträdda och de ledamöter som varit med 
sedan tidigare, i styrelsen. I det arbetet har vi exempelvis hittat nya frågor att skapa 
arbetsgrupper kring, i juli arrangerade vi ett ungdomsevent och vi har återigen kunnat 
mötas vid möten och nätverksträffar. 
 
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):  
Susanne Thorsson, ordförande, Köinge 
Göran Nilsson, vice ordförande, Trönninge 
Lars Lindström, sekreterare, Knäred 
Sara Ljungström, Krogsered 
Lars Davidsson, Simlångsdalen 
Susanne Källén, Knallhult 
Elisabeth Otterdahl, Valinge 
Katarina Sundvall, Sibbarp 
Oskar Gybäck, Simlångsdalen 
Emma Svensson, Morup 
Linn Persson, Laholm 
 
Representant Hembygdsrörelsen, utses av Hembygdsrörelsen 
Evy Johansson, Torup och Sven Karlsson, Askome, suppleant 
 
Representant LRF, utses av LRF 
Karin Larsson, Väröbacka 
 
Adjungerade ledamöter 
Sven-Anders Svensson, LLUH, Tvååker, adjungerad kassör 
Bo Persson, Oskarström, representant för styrelsen i Microfond Halland 
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AU-ledamöter 
Susanne Thorsson, Köinge  
Göran Nilsson, Trönninge  
Sara Ljungström, Krogsered  
Sven-Anders Svensson, Tvååker 
Lars Lindström, Knäred 
 
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 Svensson, Hjärtared/Ullared  
 
Ombud samt ersättare till Hela Sverige ska leva Hallands möten 
Susanne Thorsson, Köinge samt Göran Nilsson, ordinarie ombud.  
Suppleanter har varit Lars Lindström samt Sara Ljungström, Krogsered. 
 
Övrig representation 
Bo Persson har representerat Hela Sverige ska leva Halland i styrelsen för Microfond 
Halland. 
Susanne Källén och Göran Nilsson har representerat Hela Sverige ska leva Halland i styrelsen 
för Hela Sverige/Region Syd.  
Rose-Marie Eriksson och Göran Nilsson har varit våra representanter i styrelsen för Lokalt 
Ledd Utveckling Halland (LLUH).  
Dessutom finns Elisabeth Otterdahl och Katarina Sundvall i styrelsen för Varbergs 
Landsbygdsråd. 
 
Sammanträden, planeringskonferens och årsmöte  
Samtliga styrelseledamöter samt adjungerade har varit kallade till styrelsemötena.  
 
Styrelsens arbetsutskott, AU, har under året haft sju möten, samtliga har skett digitalt.  
En representant ur styrelsen har enligt rullande schema varit delaktig i AU:s möten. 
 
Styrelsen har haft åtta (inkl. konstituerande) ordinarie sammanträden. Endast ett av dem 
har hållits digitalt, eftersom det blev flyttat med kort varsel.  
Årsmötet hölls i Konsthallen i Hishult tisdagen den 22 mars, med ett konstituerande möte 
därefter. Ordförande för mötet var Erling Kronqvist (C) kommunråd i Laholm. I samband 
med förhandlingarna delades priset ”Årets utvecklingsgrupp” ut till Hishults Byalag (som fick 
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utmärkelsen 2020 men pga. restriktioner kring Covid-19 pandemin hade utdelningen blivit 
uppskjuten). 
  
Den 26 februari 2022 hölls en heldags planeringskonferens, inför verksamhetsåret 1 april 
2022 – 31 mars 2023 på Katrinebergs Folkhögskola. Styrelsen träffades då för att planera 
föreningens verksamhet under 2022, samt fram till årsmötet 2023. Idéer och synpunkter 
från konferensen utgör grunden för den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i 
mars. 
  
Deltagande i riksorganisationen Hela Sverige ska levas anordnade möten:  
Hela Sverige ska leva Halland har deltagit i samtliga ordförandeträffar, årsmöte samt 
höstmöte med Hela Sverige ska leva under året.  
Den 24 februari deltog Rose-Marie Eriksson och Göran Nilsson vid ordförandekonferens via 
zoom. 
Den 19 maj deltog Susanne Thorsson och Göran Nilsson på årsmötet som hölls i samband 
med Landsbygdsriksdagen i Jönköping. 
Göran Nilsson och/eller Susanne Thorsson har deltagit på de digitala länsdistansmöten som 
arrangerats under året; 2/6, 17/10 och 14/12. 
Den 23 - 24 nov. deltog Susanne Thorsson och Sven-Anders Svensson på 
ordförandekonferensen i Stockholm. Den 24 nov deltog även Linn Persson på Höstmötet 
som hölls på Norra Latin. 
Nya ledamöter i styrelsen har under året deltagit på ”Ny i Hela Sverige-utbildningar” som 
erbjudits. 
 
Landsbygdsriksdagen 
Efter två års uppskjutning genomfördes Landsbygdsriksdagen på Elmia i Jönköping den 20–
22 maj 2022. 
Från Halland deltog ett 20-tal deltagare, både från vår organisation, representanter från 
kommunerna samt Karin Torstensson som fick förnyat förtroende för Riksförbundsstyrelsen 
som höll årsstämma den 19/5. Värt att notera är att Göran Nilsson och Susanne Thorsson 
tog tåget - HNJ-banan, till Jönköping för stämma och Landsbygdsriksdag. 
Under fredagen arrangerades det drygt femton guidade bussturer runt om i Jönköpings län 
med olika teman, med besök hos företag, projekt och andra besöksmål. 
Under helgens program varvades föreläsningar, seminarier och politikerdebatt med sociala 
aktiviteter för att nätverka samt en bankettmiddag under lördagskvällen. 
 
Ungdomsevent 
Genom Unga på Landsbygdens Sverigeturné arrangerade vi i Hela Sverige/Halland en 
ungdomsträff den 27 juli tillsammans med Vessigebro Samhällsförening. 
Kvällen bjöd på olika aktiviteter såsom disco, brottning i sumodräkter, jumbo-dart och 
kvällens dragplåster EPA-tävling. Vi uppskattar att 200 personer varav huvuddelen 
ungdomar lockades till Gurkbänken i Vessigebro där eventet hölls. Vi hade samarbete med 
Vessige Kettlebell, Svenska Kyrkan och Ung FBG. Vi passar på att tacka våra sponsorer som 
möjliggjorde att vi fick ett säkert evenemang med två ordningsvakter på plats. 
 
Ekonomi  
Resultat – och balansräkning samt revisionsrapport hänvisas till i särskild rapport.  
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Värdegrund  
Hållbarhet: Styrelsen uppmuntras till samåkning vid sammanträden och att åka tåg till 
konferenser då detta är möjligt. Dessutom sker alla AU-möten digitalt, för att spara in på 
resorna och samtidigt använda den teknik som vi numera vant oss vid.  
Nyhetsbrevet går ut via mejlutskick, vilket besparar både tryck och portokostnader. 
Under året har en ny arbetsgrupp skapats, som har sin utgångspunkt i att våra efterlevande 
ska få en bättre och mer hållbar värld att leva i, deras arbete är kopplat till flera av de 
globala målen. 
 
Demokrati: Föreningen arbetar hela tiden effektivt med det demokratiarbete som är 
planerat i länet enligt vår verksamhetsplan. 
För övrigt arbetar Hela Sverige ska leva Halland alltid enligt vårt syfte i föreningen att arbeta 
demokratiskt för medlemmarnas engagemang och delaktighet.  
 
Jämställdhet:  Föreningen strävar efter jämställdhet i styrelsen mellan kvinnor och män, 
geografisk spridning över hela länet samt genom åldersfördelning. 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. Vissa 
utvecklingsgrupper i länet har antagit en jämställdhetsplan.                                                                                                                                                            
 
Mångfald: Önskemålet för Hela Sverige ska leva Halland är alltid att öka mångfalden i vårt 
arbete. 
Styrelsen har en bredd i mångfald gällande kön, ålder och geografisk tillhörighet. Däremot 
saknas mångfalden genom integration, vilket vi är medvetna om och eftersträvar att kunna 
inkludera på sikt. 
 
Medlemsregistret 
Arbetet med det nya medlemsregistret har fortsatt under 2022. Tyvärr har mycket 
handpåläggning krävts även under detta år där Göran Nilsson stått för det arbetet. 
Vi har fått rekordmånga medlemsansökningar, sju stycken, till Hela Sverige ska leva Halland 
under året. Samtliga har fått nystartsbidraget om 1 000 kr. 
Till Årets utvecklingsgrupp utsågs 2022 Sibbarp-Dagsås Föreningsråd för deras mångåriga 
arbete att behålla förskola och skola på orten, attrahera köpare till lediga tomter och att 
skapa trivselarrangemang såsom festivaler och allsångskvällar. Prisutdelning sker under 
kommande årsmöte, i mars 2023, i Sibbarps Bygdegård. 
  
Information och bidrag till medlemmarna 
Under året har styrelsen arbetat om kriterierna för Stimulansbidraget för att förtydliga 
summan om 3000kr en medlemsförening kan söka under hela året samt att de inte kan söka 
bidraget två år i följd. 
För Årets utvecklingsgrupp har vi ändrat sista ansökningsdagen för att bättre matcha 
planeringen inför nästa årsmöte (från 31/12 till 1/11). 
Nya medlemmar i föreningen får ett Startbidrag utbetalt efter att de skickat in sina stadgar 
samt uppgett post- eller bankgiro.  
Information om stöd och utmärkelser som medlemsföreningarna kan söka hos oss har 
informerats om i Nyhetsbladet där vi även har uppmanat föreningarna att meddela 
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förändringar av kontaktpersoner vid ett par tillfällen under året. 
 
Kommunikation via hemsida, nyhetsblad och sociala medier  
Hela Sverige ska leva Hallands hemsida fick ett ansiktslyft under hösten då Susanne 
Thorsson tog sig an sidan och strukturerade upp sidor samt skapade nyheter från 
verksamheten.  
Under 2022 utkom Nyhetsbladet med fem nummer, sammanlagt 91 sidor. Tidningen mejlas 
digitalt till Hela Sverige ska leva Hallands medlemsföreningar samt organisationer i vår 
närhet, exempelvis LRF Halland, hembygdsrörelsen i Halland och Riksteatern Halland, totalt 
133 mejladresser. 
Tidningens syfte är att delge information från rörelsen för Hela Sverige ska leva, 
Hallandsstyrelsen samt från utvecklingsgrupperna. Tack för allt insänt material. Det är kul 
att tidningen har många skribenter och fotografer utöver redaktionen. 
Susanne Thorsson är ansvarig utgivare och Sara Ljungström redaktör och ansvarar för 
redigering och layout. 
Hela Sverige ska leva Halland finns på sociala medier genom Facebook-kontot som Elisabeth 
Otterdahl och Susanne Thorsson gör inlägg på, samt sprider goda exempel och dylikt 
genom.  
 
Arbetsgruppen lokal demokrati 
Gruppen har bestått av Lars Lindström, Sara Ljungström, Göran Nilsson, Bo Persson och 
Susanne Källén. Gruppens arbete handlar om att få i gång samtal mellan kommunala 
representanter och samhällsföreningarna. Än så länge finns framför allt dessa kontaktytor i 
Varbergs kommun genom Varbergs Landsbygdsråd samt i Halmstad och Laholms 
kommuner. Gruppen har under året valt att fokusera på Hylte kommun och en träff kommer 
ske i början av 2023. 
För övrigt fanns många frågor på gruppens bord, men dessa är flyttade till arbetsutskottet 
för att gruppen inte ska tappa fokus på sin primära uppgift.  
 
Arbetsgruppen för länsfrågor 
Gruppen har bestått av Elisabeth Otterdahl, Susanne Thorsson, Linn Persson och Oskar 
Gybäck. Det fanns en del lösa trådar kring arbetet för gruppen inledningsvis under året.  
Det gällde om Länsstyrelsen eller Region Halland kallade länsorganisationer till träffar som vi 
skulle kunna ansluta oss till, men så visade det sig inte vara fallet. 
Den 15 november deltog Elisabeth Otterdahl och Susanne Thorsson på 
samverkanskonferensen för den Halländska Överenskommelsen med temat ”Tillit går åt 
båda hållen”.  
Eftersom vi inte var en aktiv part i den sammanslutningen signerade Susanne T 
partnerskapet under kvällen. 
 
 
Arbetsgruppen Hela Jorden 
Gruppen skapades under 2022 med syfte att stimulera till bättre jordmån och en bättre 
jord. Gruppen består av initiativskapare Lars Davidsson tillsammans med Emma Svensson, 
Katarina Sundvall och Karin Larsson.  
Eftersom gruppen är i början av sin resa är målet inte helt klart, men tankar finns om en 
studiecirkel kring hur mark brukas (exempelvis genom regenerativt jordbruk) under 2023. 
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Påverkan på lokal och regional nivå  
* Vi har deltagit på flera webbinarier som riksorganisationen/andra länsorganisationer 
anordnat under året. 
* Vi har genom arbetsgruppen för lokal demokrati arbetat med bristen av utveckling och 
prioritering för HNJ-banan, järnvägen mellan Halmstad-Nässjö-Jönköping.  
En flyer är framtagen som distribuerades i Region Syds monter under Landsbygdsriksdagen i 
Jönköping. Nyheten om flyern fanns att läsa om i Hallands Posten den 6 juli 2022. 
* Vi har hjälpt till att sprida de skrivelser och enkäter som länsstyrelsen i Halland gjort 
angående kontanthanteringen i länet. 
* Vi har svarat på remiss om Region Hallands serviceprogram 
* Vi anordnade vår årliga medlemsträff lördagen den 15 oktober då vi höll en nätverksträff 
på Björkängs Vägkrog med temat enskilda avlopp. Träffen lockade ett tjugotal personer som 
fick föreläsningar, konkreta tips och kunskaper från de tre föredragshållarna; Roland 
Ekstrand, författare till boken ”Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning”, 
Sören Ljungek från Alnarp Cleanwater samt Patrik Ellis från Kingspan. 
* Vi har deltagit i Hela Sverige/Syds sammanträden via zoom samt på årsmötet. 
* Vi har deltagit och signerat den Halländska Överenskommelsen s.k. RUS:en (Regionala 
utvecklingsstrategin). 
* Vi har deltagit på flera kommunträffar under året. 
* Vi finns med i styrelsen för Hela Sverige ska leva/Region Syd. 
* Vi har två representanter i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling Halland. 
* Vi finns med i styrelsen för Varbergs Landsbygdsråd. 
* Vi har representation i vår styrelse från Hembygdsföreningarna i Halland. 
* Vi har representation i vår styrelse från LRF Halland. 
* Vi finns med i styrelsen för Mikrofond Halland. 
* Vi finns med i styrelsen för Halland Bildningsförbund. 
 
Hela Sverige ska leva Hallands egen punkt 
Även i år har Sven-Anders Svensson från Lokalt Ledd Utveckling Halland samt vår 
valberedning, varit adjungerad kassör, då vi i nuvarande styrelsesammansättning inte har 
kassörskompetens. Uppdraget har skötts med stor noggrannhet. Dessutom har Sven-Anders 
möjlighet att administrera digitala möten via Zoom, vilket styrelsen är tacksam för till de 
digitala möten som genomförts. 
 
Slutord  
Styrelsen vill till sist rikta ett stort 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 står vi inför ytterligare utmaningar med fortsatt krig i Europa, hög inflation 
och ostabila priser på bland annat el, men där fokus ändå ska ligga på landsbygden och dess 
positiva utvecklingsmöjligheter. Givetvis fortsätter vi att bevaka alla frågor som rör 
landsbygden i länet, med bland annat hållbarhetsfrågor, service, bredband, kommunikation, 
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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 2023!  
 

 
Styrelsen för Hela Sverige ska leva Halland 2022 

  
Susanne Thorsson   Göran Nilsson   Sven-Anders Svensson  
ordförande  vice ordförande kassör  
 
 
Lars Lindström  Sara Ljungström Lars Davidsson   
sekreterare  
 
 
Elisabeth Otterdahl Katarina Sundvall Oskar Gybäck 
 
 
 
Susanne Källén Emma Svensson Linn Persson 
  
 
 
Karin Larsson  Evy Johansson Bo Persson 
 
 
  
 
 
 
 
 


