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Denna fina glasfigur får årets grupp behålla som 

minne. 



Styrelsen för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad avger härmed följande verksamhetsberättelse 

för 2020: 

Under året har vi haft 5 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats 6 gånger för att bereda 

frågor inför styrelsemötet.  

Ambitionen är att styrelsen ska bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje 
kommun. På senare år har det varit svårt att få in förslag från olika delar av Sjuhärad, varför 
styrelsen nu har policyn att knyta till sig personer som är intresserade av landsbygdsfrågor 
och som vill arbeta i styrelsen. För en så demokratisk styrelsesammansättning som möjligt 
ska ledamöterna utses av byalagen och utvecklingsgrupperna kommunvis och utses sedan 
formellt vid HSSL Sjuhärads årsmöte.  Genom detta förfaringssätt hoppas vi säkerställa att 
varje kommun i Sjuhärad har en representant i styrelsen. För att motsvara verkligheten har 
vi arbetat med att förändra våra stadgar. 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Ordinarie:  Ersättare:  

 Margaretha Bjälkemo       Claes Bergqvist och Torsten Stanko Svenljunga 

Tina Yngvesson  Stefan Hjertén   Tranemo 

Månika Sager   Steen-Åke Larsson  Ulricehamn 

Vakant  Vakant   Vårgårda 

Vakant  Vakant   Bollebygd 

Hans Johansson                   Christina Arntsberg-Henrysson Borås 

Vakant  Vakant   Herrljunga 

Vakant             Vaksant   Mark                  

Adjungerade ledamöter: 

Bengt Andersson Vuxenskolan 

Revisorer: 

Eva Jansson, ordinarie  

Per Simonsson, ersättare 

Tina Yngvesson valdes av årsmötet till ordförande för kommande verksamhetsår. 

Funktioner som styrelsen utsett: 

Steen-Åke Larsson vice ordförande  



Christina Arntsberg-Harrysson sekreterare 

Stefan Hjertén Kassör 

Hemsida ansvarig Steen-Åke Larsson 

Facebook ansvarig Tina Yngvesson 

Bygdebanken ansvarig Claes Bergqvist 

 Arbetsutskott för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad består av ordförande, vice ordförande, 

sekreterare och kassör. 

Representation i andra organ: 
 

Coompanion, Sjuhärad Tina Yngvesson 
Mikrofonden Väst   Ingen representant 

 

Årsmötet ägde rum på Årås Kvarn den 22 oktober. Stefan Hjertén var ordförande och Tina 

Yngvesson sekreterare vid årsmötet. På grund av Corona pandemin hölls årsmötet sent. 

Deltagande i möten 
Länsbygderådet deltar i de sammankomster och utbildningar som är av intresse som 

arrangeras av Hela Sverige Ska Leva. I januari samlades hela styrelsen en lördag för att 

planera verksamheten för det kommande året. 

 Vi har också ett tätt samarbete med de övriga 4 länsbygderåden i västra Götaland, kallat 

Hela Sverige Ska Leva Västra Götaland.  Vi ingår också i Nätverk syd. Utöver dessa möten har 

vi också deltagit i ett antal av länsstyrelse och region arrangerade träffar kring 

landsbygdsutveckling. Vi har representant i Landsbygdsnätverket och representation i Leader 

LAG. 

Vi är också en samarbetspart i Leaderprojektet ”Landsbyggarna” som initierades under 2019 

och som har utvecklats under 2020.  

4 personer ur styrelsen har deltagit i en utbildning kring Lokalekonomisk analys och 

ortsutveckling som Coompanion inbjöd till. Vi kan nu erbjuda detta stöd till våra 

medlemmar. 

I samarbete med Coompanion och Mikrofonden hade vi ett Webinarium kring finansiering 

den oktober. 

Vi har haft representanter vid höstmöte och årsmöte, samt deltagit i de två 

ordförandekonferenser som arrangerats. 



2020 blev tyvärr ett år då vi varit tvungna att pausa våra planerade aktiviteter att komma i 

kontakt med våra byalag i Sjuhärad. Vi fick också ställa in en inspirationskväll med Uffen 

Redhe och en planerad Omställningskonferens i samarbete med Hushållningssällskapet och 

LRF. 

Demokrati 
Vi pratar alltid om demokrati, mänskliga rättigheter, vikten av ett inkluderande arbetssätt 

och Barnkonventionen när vi besöker våra kommunbygderåd runt om i Sjuhärad. Vi har 

aktivt arbetat med den sociala ekonomin SES i Sjuhärad och med Överenskommelsen i 

Sjuhärad och Västra Götaland. 

 

Jämställdhet 
Vi har med detta i vår verksamhetsplan. Vi framhåller vikten av jämställdhet i våra styrelser i 

kontakter med våra byalag. Vi pratar också om detta när vi besöker våra Kommunbygderåd 

runtom i Sjuhärad. Samarbete med idrottsföreningar och Hembygdsföreningar för att ordna 

aktiviteter för alla. Politiskt har vi sett till att motionera kring medlemskap och aktivt arbete 

med Överenskommelsen i våra kommuner i Sjuhärad. Jämställdhetsaspekten har också en 

viktig del när vi brett nominerar till vår styrelse, dvs samtliga utvecklingsgrupper i Sjuhärad 

kan nominera. 

Mångfald 
Vi har haft interna diskussioner i styrelsen kring detta. Flera av oss arbetar också aktivt i 

voluntärgrupper i olika integrationssammanhang. Vi har ett tätt samarbete med 

Coompanion för att hjälpa invandrare till egen försörjning. Vi har haft samarbete med de 

olika pensionärsgrupperna kring bostadsfrågan ute i våra småorter där det handlar om att 

skaffa fram bostäder till nyanlända men även till våra övriga invånare. Motioner har 

inlämnats till politiken om Kooperativt boende för att öka möjligheter till nybyggnation men 

också uppmuntra till nytänk när det gäller bostadsbyggande på landsbygden. Vi är 

representerade i Sjuhäradsmusketörernas styrelse. Detta är en förening som arbetar med 

människor av olika kategorier som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver hjälp och 

stöd för att klara sin försörjning. Här är kategorin invandrare kraftigt överrepresenterade och 

i samarbete med Coompanion utbildas och informeras om bland annat möjligheten att 

starta eget i form av ekonomisk förening eller annan typ av socialt företagande. 

 

Hållbarhet 
Normala år deltar vi på ”Matens dag” på Hofsnäs. LRF är huvudarrangör men vi deltar genom 

att prata mat ur hållbarhetssynpunkt samt att informera om vår verksamhet.  Tyvärr blev 

detta evenemang inställt såsom så många andra. 

  Vi påtalar vikten av att åka kollektivt och att samåka så långt det är möjligt till våra 

sammanträden och aktiviteter. Vi saknar kollektivtrafik i stora delar av Sjuhärad och måste 



därför anpassa verksamheten efter detta faktum. Men vill ändå påstå att allt arbete vi gör 

genomsyras av hållbarhetstanken. Vid deltagande i mässor, utställningar och 

medlemsorganisationers aktiviteter så framhåller vi alltid frågor kring hållbarhet, demokrati, 

jämställdhet och mångfald då detta hela tiden går som en röd tråd igenom vår verksamhet. 

Ekonomi 
Balansrapport och Resultatrapport bifogas verksamhetsberättelsen. 

Vi gick över årsskiftet med en mycket god ekonomi.  

Värdegrund 
Vi arbetar kontinuerligt med att föra ut vår värdegrund till våra anslutna organisationer. 

Verksamhet 
Medlemsregistret gås igenom och uppdateras kontinuerligt. I vår dialog med medlemmarna 

påtalas vikten av att hålla oss informerade om aktuell kontaktperson. En gång per år görs en 

revidering genom att förfrågan går ut till nämnda kontaktpersoner. 

 

Information/kommunikation med medlemmar  

Vi kommunicerar regelbundet med våra medlemmar via en Facebooksida samt med 

regelbundna uppdateringar av hemsidan.  

Våra styrelsemöten förläggs under normala år ute hos våra grupper för att hålla oss 

informerade om vad de håller på med och för att presentera oss själva och erbjuda våra 

tjänster om intresse finns. Under det senaste året har styrelsemötena i stället fått ske digitalt 

på grund av pandemin. 

 Genom vår Facebook sida informeras våra medlemmar samt Hela Sveriges kansli om de 

aktiviteter som vi har i Sjuhärad. Vi sänder fortlöpande ut nyhetsinformation via 

adressregistret i Bygdebanken. 

Summering av Hela Sverige Ska Leva Sjuhärads Verksamhetsberättelse 
Så har vi jobbat med hållbarhet/  

Så har vi jobbat med demokrati 

Genom en aktiv dialog med våra medlemmar. 

 

Verksamhet 

Medlemsregister/bygdebank 

Vi arbetar kontinuerligt med Bygdebanken. En gång om årets görs en 



stor revision då vi tar kontakt med samtliga och ber att få uppdatering 

Information/kommunikation med medlemmar  

Regelbunden uppdatering av hemsidan. 

Aktuella inlägg på vår Facebook sida ibland flera gånger i veckan. 

Ett Webinarium den 17 november tillsammans med våra samarbetspartners Mikro fonden, 

Coompanion. Vid detta tillfälle informerades om vilka möjligheter till finansiering som finns 

att tillgå, samt vilken hjälp man kan få i ansökningsprocessen. 

Påverka på lokal och regional nivå 

Vi deltar i det regionala utvecklingsarbetet RUS genom att ingå i ett flertal konstellationer 

samt deltar i de konferenser som utlysts.  Vi har aktivt varit med om att ta fram den nya 

regionala strategin. 

Kunskapsöverföring 

Vi utser och delar ut pris till Årets grupp 

Ovan nämnda webinarium 17 november. 

Projekt 

Inga aktiva projekt under 2020. Två planerade projekt har fått läggas på is. 

 

Styrelsen Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad 

 


