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Ordförande har ordet! 

 
Ny struktur på styrelsen för Hela 
Sverige ska leva, Kronoberg 
 
Genom åren har det varit svårt 
för valberedningen att hitta 
personer som brinner för 
landsbygden och de 
utmaningar som det innebär att 
arbeta för en jämlikhet mellan 
landsbygd och stad.  
 
Det betyder ju inte att de inte 
finns. Nu ges ni 
medlemsföreningar möjlighet 
att lyfta fram era eldsjälar. 
Dessa viktiga personer, som 
känner att deras kunskaper och 
engagemang kan vara med och 
öka närvaron och kontakten 
mellan våra föreningar och  

 
 
styrelsen, får nu chansen att 
sitta med. 
 
Efter det senaste årsmötet 
består styrelsen av ett 
presidium med två 
ordföranden, en manlig och en 
kvinnlig, kassör och 
sekreterare. Presidiet arbetar 
som arbetsutskott och deltar i 
första hand på de olika möten 
med riksorganisationen som är 
obligatoriska men har också 
kontakt med olika myndigheter 
som länsstyrelsen och 
regionen. 
 
Utöver presidiet är det 8 
platser i styrelsen, 1 för varje 
kommun där våra 
medlemsföreningar har 
möjlighet att vara med och 
nominera sina 
styrelsemedlemmar. Här är det 
viktigt med en representant 
som arbetar aktivt för att 
sprida information upp till 
styrelsen och vårt kansli, men 
även sprida den neråt i 
föreningen. Utöver detta är det 
önskvärt att den här personen 
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kan vara kontaktperson 
gentemot den kommun man 
bor och verkar i samt 
gentemot de andra 
medlemsföreningarna i 
kommunen. Utifrån de 
nominerade ligger det på 
valberedningen att välja ut den 
från varje kommun som 
kommer att ta plats som 
styrelseledamot. Dessa väljs på 
två år, växelvis 4 och 4, och i 
dagsläget saknas det 
representanter från följande 
kommuner: Lessebo, 
Uppvidinge, Växjö, Tingsryd, 
Markaryd och Älmhult. Vid 
årsmötet 2020 är det också 
dags för nyval eller omval på 
representant från Ljungby.  
 
All information skickas ut till 
medlemsföreningarna från 
styrelsen som vanligt via e-post 
så det är viktigt att de 
kontaktpersoner för 
föreningarna som finns 
angivna i bygdebanken är 
aktuella.  
 
 
 

För att visa att landsbygden 
lever behöver vi lyfta fram de 
olika aktiviteter som 
genomförs och det gör vi 
genom nyhetsbladet 
Kronbladet, hemsidan och 
sociala medier. Här är det 
viktigt att den informationen 
skickas till kansliet. Så var inte 
rädda för att visa att ni kan och  
berätta vad ni gör, före eller 
efter aktiviteten så kan det 
även inspirera andra föreningar 
att utveckla deras arbete. 
 
Vi vill gå ut med den här 
informationen redan nu, så era 
eldsjälar kan förbereda sig för 
möjligheten till ett intressant 
förtroendeuppdrag för 
landsbygdens bästa i 
Kronoberg.  
 
Våra antagna stadgar hittar ni 
här: 
https://helasverige.se/kronob
ergs-laen/kampanjer/stadgar/ 
 
Åsa Dahlström 
Ordförande  
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