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VERKSAMHETSPLAN  
2023 

 
Inledning 
”Hela Sverige ska leva” är den samlade stora folkrörelsen för ett land i balans. 
 Vår organisation i Jönköpings län vill vara med och påverka för att 
 förutsättningarna att kunna bo och verka ska förbättras.  
Vi är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som är en viktig aktör 
att påverka utvecklingen positivt. 

  
 
VÅR LÄNSAVDELNING  
En viktig del i att få organisationen att fungera är att ha en bra och aktiv styrelse. Styrelsen ska ha 
spridda kompetenser och platsperspektiv. Representanterna i styrelsen har en god kännedom om sitt 
område, är engagerade och bidrar till att organisationens mål nås och utvecklas.  
Länsavdelningens verksamhet finansieras till stora delar av det verksamhetsstöd från Tillväxtverket 
som erhålls av den centrala organisationen, Hela Sverige ska Leva. Därav finns vissa kriterier som ska 
uppfyllas för att kunna redovisa den verksamhet som bedrivs.  
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ÅRETS UTVECKLINGSGRUPP / Utvecklare på landsbygden  

Priset som Årets utvecklingsgrupp i Jönköpings län utdelas årligen. Genom priset vill Hela Sverige 
Jönköpings län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka 
utvecklingsmöjligheterna på landsbygderna. Insamling av förslag sker genom att föreningens 
medlemmar, som vill delta i ”tävlingen”, uppmanas att sända in en beskrivning av sin verksamhet och 
vilka insatser som gjorts det senaste året. Förslag till årets utvecklingsgrupp kan även inkomma från 
en styrelsemedlem eller från representanter från läns och kommunnivå som har 
landsbygdsutveckling som uppdrag i sin tjänst.  
Styrelsen tar del av de inkomna förslagen, och analyserar och säkerställer att den information som 
inkommit är riktig. Styrelsen utser sedan en vinnare. Prissumman är 10 000 kr. 
 
Under året kommer länsavdelningen även att dela ut pris på 5000 kr, till årets utvecklare på 
landsbygden. 

 
Kommunträffar 
Länsavdelningen kommer att bjuda in de lokala grupperna till kommunvisa träffar samt 
representanter från kommunerna. Habo, Värnamo och Sävsjö inleder med träffar och 
Länsavdelningen medverkar på flera möten som Aneby Kommun arrangerar. 
 
  

Representation 
Delta i Länsstyrelsens partnerskap för Landsbygdsprogrammet 
I Regionens referensgrupp för Serviceprogrammet delta med en styrelserepresentant 
 

25 årsjubileum 

Under året firar länsavdelningen 25 år och planering görs för att uppmärksamma detta jubileum 
 

 
Projekt 
Länsavdelningen planerar att göra ansökan till Leader för de medfinansieringsmedel som erhållits 
från Sommenbygd – Vätterstrand.  
Eventuellt kommer detta att göras i samarbete med länsbygderådet i Östergötland. 
 
Starta EU projektet för kvinnor på landsbygden inom gröna näringar tillsammans med SLU. 
 
Inom Region Syd planeras ett projekt om krisberedskap där länsavdelningen har för avsikt att delta 
 
Hushållningssällskapets Sommarmöte genomförs 26 augusti Hylletofta Sävsjö 
 
 

 
 

 Demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbarhet 
                       Vi ska ha med oss dessa värden i allt som vi gör i vår organisation 
 
 


