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Styrelsen för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för 2017: 

Under året har vi haft 4 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats 4 gånger för 
att bereda frågor inför styrelsemötet. 

Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje kommun. 
För en så demokratisk styrelsesammansättning som möjligt utses ledamöterna 
av byalagen och utvecklingsgrupperna kommunvis och utses sedan formellt vid 
HSSL Sjuhärads årsmöte. Genom detta förfaringssätt säkerställer vi att varje 
kommun i Sjuhärad har en representant i styrelsen. 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Ordinarie: Ersättare:  

Margaretha Bjälkemo Svenljunga       Claes Bergqvist Svenljunga 

Tina Yngvesson Tranemo                    Emelie Romland Tranemo 

Månika Sager Ulricehamn                  Charlotte Hermansson Johansson Ulricehamn 

Vårgårda Vakant 

Sassi Wemmer  Bollebygd                  Vakant 

Hans Johansson Borås                         Lars Åke Larsson Borås 

Malin Thorman Herrljunga                 Magdalena Öberg Herrljunga 

Anette Banås Mark                            Emil Olsson Mark 

Adjungerade ledamöter: 

Bengt Andersson Vuxenskolan 

Pelle Andersson ABF 

Revisorer: 

Anders Leijonhielm  

Sven-Olov Carlsson  

 



Tommy Johansson avgick som ordförande och Margareta Bjälkemo valdes av 
årsmötet till ordförande för kommande verksamhetsår. 

Funktioner som styrelsen utsett: 

Emil Olsson vice ordförande  

Tina Yngvesson sekreterare 

Claes Bergqvist Kassör 

Dessa personer bildar tillsammans med ordförande arbetsutskott för Hela 
Sverige Ska Leva Sjuhärad. 

Representation i andra organ: 
 

Coompanion, Sjuhärad Tina Yngvesson 
Microfonden Väst   Claes Bergqvist 

Årsmötet ägde rum på Zbeda Choklad i Borås. Vi fick en föreläsning om olika 
chokladkvaliteer och fick även chans att provsmaka. Jan Vinqvist var ordförande och Tina 
Yngvesson sekreterare vid årsmötet. 

Vid årsmötet utsågs årets utvecklingsgrupp som blev Håcksviks Byalag. . De prisas för sitt 
arbete med att få liv i Håcksvik bland genom att öppna en Loppis och ta över bostäder från 
det kommunala bostadsbolaget. Dessa bostäder är nu till sin helhet uthyrda. 

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

 Vi har också ett tätt samarbete med de övriga 4 länsbygderåden i västra Götaland, kallat Hela 
Sverige Ska Leva  Västra Götaland. 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 har haft representanter vid höstmöte och årsmöte, samt deltagit i de två ordförandekonferenser 
som arrangerats. 

Under 2017 har vi inriktat oss framför allt på att komma i kontakt med våra byalag i Sjuhärad. Under 
året har vi besökt byalagen i Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Vid dessa tillfällen presenterar vi 
Hela Sverige Ska Leva och vår värdegrund. 



Demokrati 
Vi pratar alltid om demokrati, mänskliga rättigheter 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. 

 

Hållbarhet 
När det gäller hållbarhet kan vi inte säga att vi haft specifika aktiviteter kring detta. Vi påtalar vikten 
av att åka kollektivt och att samåka så långt det är möjligt till våra sammanträden och aktiviteter. 
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. 

En konferens om kött och grönsaker och dess påverkar av naturen, HILDA Runsten från LRF höll i 
informationen konferensen var ett samarbete bl.a. med Studieförbundet Vuxenskolan och HSSL 
Sjuhärad. Sjuhärad har också varit med vid konferenserna Land och Stad i Gbg, Ekonomidagarna i 
Bohuslän, och möte med Länsstyrelsen i Falköping. 

Ekonomi 
Balansrapport och Resultatrapport bifogas verksamhetsberättelsen. 

Vi gick över årsskiftet med en mycket god ekonomi.Detta på grund av att alla planerade aktiviteter ej 
kunde genomföras bland annat på grund av svalt intresse från våra medlemmar. Vi planerar dock 
aktiviteter för kommande år som kommer att kosta en del.  



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

Verksamhet 
Medlemsregistret gås igenom och uppdateras kontinuerligt. I våra nyhetsbrev 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.  

 Vår webansvariga Emelie Romland har blivit utbildad av HSSL Riks att sköta hemsidan.   

Genom vår Fb sida informeras också Hela Sveriges kansli om de aktiviteter som vi har i Sjuhärad. 

 

Styrelsen Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad 

Juni 2018 

 

 

 

 

 


