
 

 
  
  

HELA SVERIGE KALMAR LÄN  

Protokoll vid styrelsemöte 

  
Närvarande:  
Weronica Stålered, Ewa Engdahl, Lina Pihl, Roy Runmark, Arne Sjögren, Bengt-Olof 
Davidsson, Ingrid Thornberg, Sofie Nyström, Erika W Werner 
 

Tid: Torsdagen den 1 december 2022 kl. 20.00 

 Böle skola, Böle 160 380 30 Rockneby 

 
1. Sammanträdet öppnas  

HSSL Kalmar läns ordförande Weronica Stålered öppnar mötet. 
  

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare  
Styrelsen beslutar att:  
Weronica Stålered blev till ordförande, Lina Pihl som sekreterare och Roy Runmark som 
justerare. 

  
3. Dagordning 

Styrelsen beslutar att:  
Dagordningen godkännes. 
 

4. Ekonomi & Budget 

Kassören Ewa redovisar att HSKL har idag 577 892,61 kr och  250 000 kr på esparkontot. 

Detta är för bokslutet med reservation för medlemslista och ekonomiarbetet som 
försvinner.  Vidare berättade hon att på AU-mötet pratade man om att öppna ett 
räntebärande konto, till exempel 500 000 kr. 

 

Styrelsen beslutar att:  

Ewa kollar upp det med banken om att lägga upp ett nytt räntebärande konto.  
 

5. Nya medlemmar 

Styrelsen beslutar att: 

Lina ska skriva ett informationsmejl som sedan ska skickas ut till styrelsen. Detta ska 
sedan spridas till olika föreningar som inte är med i Hela Sverige ska leva, för att 
promota att vi finns. Man ska jobba med utveckling av platsen. Vi skickar ut stadgarna 
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tillsammans med mejlet.  
 

6. Workshop Ödehus 

Weronica berättar att två möten är bestämt: 

 

30 mars 16.30-19.00, inspirationsmöte, Landsbygdsdröm har föredrag, sedan två goda 
exempel som tas upp, antingen om en grupp som utvecklar sin plats, eller en familj som 
har flyttat ut på landet. Poängen med möterna är hur man utvecklar en plats genom att 
rädda ödehus.  

 Ingrid ger ett gott exempel på en familj som har flyttat ut på landet.  
 Erika ger exempel på en familj i Ölvingstorp, som har flyttat ut, som är influencer. 

Lovisa Furubo.  
 Grupp- Alsterbro samhällsförening med ödehus som de har samlat ihop och sålt 

ödehus. 

 

20 april 16.30-19.00, workshop, dela upp i grupper osv. Diskutera till exempel att man 
kan påverka dom som har ägt fastigheter. Målgrupperna: lokala utv grupp, politiker & 
tjänstemän, mäklare, bank, Coompanion osv. 

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 
 

7. Presentation av aktivitetsplanen från respektive grupp 

Sofie berättar om de två områden som Ewa o Arne också är med i. Område infrastruktur 
och digitalisering: 

Öka kunskapen vad kommunen har för planer och mål- fiber, snabb tillgång med 
bredband. 

Gruppen har skickat ut enkät till styrelsen om dessa ämnen, kollektivtrafik. 
Gränsöverskridande skolskjuts kom upp som en fråga som ska in till enkäten. Sofie gav 
också det tipset till andra grupper, använd enkät när ni börjar jobba. 

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

Styrelsen beslutar att: 
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Enkäten ska skickas ut vartannat år. 

 

 

 

8. Årets lokala utvecklingsgrupp 

Sofie ska skicka ut information om detta till våra medlemmar. Weronica ska skicka till 
landsbygdsutvecklarna. Det ska komma in förslag till 12 februari. 

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

 

9.  Styrelsemöten 2023 

15 februari 19.00 (Teams) 

23 mars 19.00 Borgholm 

6 maj Årsstämma, samt konstituerande möte 11.00- 14.00 

15 juni kl. 19.00 Vimmerby/Rumskulla 

21 september 19.00 (Teams) 

23 november Mönsterås  

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

 

10. Reseräkning för årets styrelsemöten 

Ewa bad om att alla ska skicka in hur mycket kilometer vi har kört till alla 
styrelsemöten, innan 15 december.  

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

 

11.  Information från Riks 
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Weronica skickar snart ett nyhetsbrev från Riks. Hon berättade om Agenda 2030, att 
man kan hoppa in i den gruppen. Höstmötet utsågs årets kommun, Ronneby. Mette från 
Kronoberg vann med. Budgeten togs upp. Försäkringar kring badplatser kom upp. Om 
man är medlemmar i föreningen. Byalagsförsäkring. Ansvarsförsäkring. Medlemmar och 
gäster, tillställning vid badplatsen. Vanliga gäster får ingen försäkring.  

 

Ewa berättar om att flera organisationer har gått ihop och ska utveckla 
landsbygdsfrågor.  

 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

 

12. Övriga frågor  
 Ingrid lyfte frågan om att telefonmasterna bara hade en backup på ca 4 h. 

Weronica ska kolla upp detta. Weronica pratar om Kronoberg som vill vara 
elförsörjade. Gunnar med beredskap skulle ha kommit hit och pratat om detta.  

 Hammarglo hembygdsförening får köpa bygdegården för tjänstemännen, men 
det måste upp till beslut. Kommunen har velat sälja bygdegården innan.  

 Livsmedel och beredskap, att Ewa återkommer om det.  
 

Styrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 
 

 

13. Avslutning   
Sekreterare                     Justerare 
Lina Pihl                     Roy Runmark 
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