
 
 

   

 

 

Protokoll  
fört vid styrelsemöte  
med Hela Sverige Kalmar län 
 
Tid: Onsdagen den 30 juni 2021, kl. 17.00 - 21.15 
Plats: Bråbo B&B, Kristdala 
 
Närvarande ledamöter: Weronica Stålered, Ingrid Thornberg, Roy Runmark, Sofie Nyström, 
Claes Henckel. Det var fler som skulle delta på länk men tekniken fungerade tyvärr inte.  
 
 

1. Mötet öppnas 
HSSL Kalmar läns ordförande Weronica Stålered väljs till mötets ordförande och öppnar 

mötet. Till sekreterare utses Ingrid Thornberg. 

 
2. Justeringsperson 

Roy Runmark utses att justera dagens protokoll.  

 
3. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Budget 
Hänsköts till nästa möte då ekonomiansvarig ej var närvarande 
 
Styrelsen beslutar att 

- notera informationen 
 

5. Utbildning 
Riks erbjuder en utbildning för nya styrelserepresentanter på länsnivå ”Ny i styrelsen. 
Utbildningens syfte är att presentera HSSL verksamhet samt att möte andra 
representanter från andra län. Ett antal platser finns och riks beslutar om deltagandet.  
Frågan har gått ut till nya styrelserepresentanter om att den finns och att man ska lämna 
sitt intresse. 

 

Styrelsen beslutar att 

- ge Weronica Stålered i uppdrag att informera nya representanter om att den finns, 
och att man ska anmäla sitt intresse. 

-  
6. Samråd Vindbruksplan Hultsfreds kommun 

HSKL har mottagit samrådet om Vinbruksplanen. 

 
Styrelsen beslutar att 

ge Anette Elf, Hultsfred uppdraget att ta fram ett förslag till svar.  

 
7. HSKL strategi 2021-2025 

 
Arbetet med HSKL strategi för 2021-2025 påbörjades.  
Gruppen som närvarade diskuterade kring följande områden som man såg var viktiga. 
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Övergripande strategi: 

Utveckla utvecklingsgrupperna och stötta dem 

Påverka uppåt, Länsstyrelsen och Regionen m.fl. 

Att planera in möten fysiskt med ledningen i alla kommunerna.  

HSKL ska ingå partnerskap med Länsstyrelsen, LRF, Hushållningssällskapet, Leader m.fl. 

 

2. Viktiga punkter som framkom: 

Boende: Fastigheter, ödehus, nybyggnation på landsbygden och fibeutbyggnaden. 

Kontakt viktig medboende på landsbygden, så de kan vara med och påverka uppåt. 

Ev. skapa ett projekt med syfte att göra en inventering av tomma hus i länet. 

Undersöka finansiering för nybyggnation på landsbygden. 

Vara en som har möjlighet att informera och stötta om detta. 

Miljöer kring boende på orterna är viktig, bra att skapa mötesplatser på orterna. 

Hälsa, stolthet över din bygd där viktiga aspekter kring boende på landsbygden.  

(Återkoppla till Agenda 2030, om vad som ska uppnås) 

Dialogen är viktig mellan boende och kommun. 

Ha någon som ansvarar för sin ort. 

Mäklare är viktiga vid husförsäljning/köp, hur fastigheterna marknadsförs. Önskvärd marknadsföring 

som permanentboende. HSKL kan till viss del vara med och hjälpa till i den här frågan. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

fortsätta framtagandet av strategin. Att styrelserepresentanter som inte deltagit i arbetet hittills 
återkopplar med sina synpunkter till Weronica Stålered. 
 
 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 
 
 
Avslutning 
Ordförande avslutar mötet.  

 
 
 
 
 
Sekreterare; Ingrid Thornberg 
 
 
 
 
 
Ordförande; Weronica Stålered  Justeringsperson; Roy Runmark 
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