
 

 
  
  

HELA SVERIGE KALMAR LÄN  

Protokoll vid styrelsemöte 

  
 

Tid: Tisdagen den 26 september 2022 kl. 18.30 

Plats: Zoom  
 

Närvarande: 
Weronica Stålered, Arne Sjögren, Sofia Riedmuller, Ingrid Thornberg, Lina Pihl, Sofie 
Nyström (kom in lite senare i mötet) 

 
  

 

1. Sammanträdet öppnas  
HSSL Kalmar läns ordförande Weronica Stålered öppnar mötet. 
 

  
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare  

Weronica Stålered valdes till ordförande, Lina Pihl som sekreterare och justerare Arne 
Sjögren.  

  
3. Dagordning 

Dagordningen godkännes. 
 

4. Ekonomi & Budget 

Kassören Ewa redovisar att HSKL har idag 552 667 kr på kontot och 250 000 kr på E-
sparkontot. HSKL har fått stöd på 190 000 kr från riks som är med i denna summan.  
  

5. Nya medlemmar 

Ny medlemsförfrågan har inkommit, från Tunaläns hembygdsförbund. Förfrågan 
beviljades av styrelsen vid mötet om arbetet kring aktivitetsplanen. Ingrid berättar lite 
om föreningen. Det är hembygdsföreningar från Fårbo Tuna, Figeholm och Kristdala 
som har gått ihop och de ska satsa på Ishults tingshus.  

 

Lina berättar om att hon har kontaktat Kåremo hembygdsföreningen för att informera 
om Hela Sverige.  
 

6. Styrelsemedlemmar Mörbylånga & Mönsterås 
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Styrelsen beslutar att: 

Ingrid ska kontakta Bengt-Olof Danielsson som representerar Mönsterås för att se om de 
kan få in en ny styrelsemedlem. Det beslutas också att alla måste hjälpas åt att hitta 
representant för Mörbylånga.  

 

 

7. Val av representant (ersättare) från HSKL i övervakningskommittén i södra 
Östersjöprogrammet, 2021-2027. 

Vi har kommit med som ersättare i kommittén, ersättare, Hela Sverige Skåne har fått 
platsen i styrelsen.  

 

Styrelsen beslutar att: 

Weronica ska representera oss i övervakningskommittén.  
 

8. Flexibla insatser för ett hållbart arbetsliv  

Hela Sverige Kalmar län skulle förslagsvis kunna vara en länk till sina medlemmar på 
lokalnivå med syfte att hitta lämpliga föreningar och organisationer som kan ta emot 
personer i utanförskap. Dessa föreningar bör ha en anställd som kan få utbildning 
tillhandledare via projektet. HSKL kan också ha som uppgift att bidra till att lokala 
Bygderåd bildas ungefär så som det finns i Oskarshamn och Vimmerby.  

 

 

Styrelsen beslutar att: 

Detta är något som borde informeras till medlemmarna. Sofie får skicka ut info till dem 
med förslag till workshop för att arbeta vidare med detta.  
 

9. Workshop Ödehus, nov 

Weronica informerar om att hon inte har hört något om ett nytt datum i november.  

 

Styrelsen beslutar att: 
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Weronica ska meddela Region Kalmar att vi rekommenderar de matt skjuta upp workshopen 

till början av 2023 för att det ska bli så bra som möjligt.  

 

10. Presentation av aktivitetsplanen från respektive grupp 

Weronica går igenom aktivitetsplanen. Gruppen för Infrastruktur och digitalisering 
berättar om sina idéer. Arne berättar om sin idé att utveckla ett projekt på norra Öland 
med syfte att få fler människor att samåka mot fastlandet.  

 

Styrelsen beslutar att: 

Arne ska fortsätta diskutera och utveckla sin idé med pensionärsföreningarna på norra Öland. 

För att sedan gå vidare med styrelsen om projektidén. Tanken är att senare få in Region 

Kalmar. Detta kommer bli ett case i aktivitetsplanen.  

 

 

11. Årets lokala utvecklingsgrupp 

Weronica har skickat en nominering in till riks från årets Lokala utvecklingsgrupp, Frödinge 

Hembygdsförening 

 

Styrelsen beslutar att: 

- Sofie ska skicka ut en uppmaning till medlemmarna att nominera sig för årets lokala 

utvecklingsgrupp 
- Styrelsen själva ska ge förslag till nominering 

- Styrelsen ska lämna Mette Adolfsson som förslag till årets landsbygdsutvecklare ihop 

med Kronoberg.  

 

12.  Styrelsemöten 2022 

 1 december, fysiskt möte 

 

13. Övriga frågor 

- Lina tog upp frågan om digital signering. 

- Lokal krisberedskap, är det en fråga att ta med? Hjälpa kommunen?  
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Styrelsen beslutar att:  
- Få exempel på hur man arbetar med krisberedskap i de andra regionerna.   
- Ha det som tema vid nästa styrelsemöte.  

 

 
14. Avslutning   

 

 

 

Sekreterare                            Justerare 
Lina Pihl     Arne Sjögren 
 

 

 

Ordförande  
Weronica Stålered 
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