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Styrelsen för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad avger härmed följande verksamhetsberättelse 

för 2018: 

Under året har vi haft 5 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats 5 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                  Steen-Åke Larsson 

Vårgårda Vakant 

Sassi Wemmer  Bollebygd                  Vakant 

Hans Johansson Borås                         Lars Åke Larsson Borås 

Malin Thorman Herrljunga                 Magdalena Öberg Herrljunga 

Mark vakant                             

Adjungerade ledamöter: 

Bengt Andersson Vuxenskolan 

Pelle Andersson ABF 

Revisorer: 

Anders Leijonhielm  

Sven-Olov Carlsson  

Margareta Bjälkemo valdes av årsmötet till ordförande för kommande verksamhetsår. 

 

 



 

Funktioner som styrelsen utsett: 

Hans Johansson 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 Anemone Spa, Björnarps Gård i Hökerum. Vi fick en rundvandring och 

presenation av Anemones verksamhet. Stefan Hjertén  var ordförande och Tina Yngvesson 

sekreterare vid årsmötet. 

Vid årsmötet utsågs årets utvecklingsgrupp som blev Grönahögs Samhällsförening. De 

belönades med pokal, diplom och 5000:- för sitt sätt att samarbeta med alla föreningar i byn. 

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

arrangeras av Hela Sverige Ska Leva.  

 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 2018 har vi inriktat oss framför allt på att komma i kontakt med våra byalag i 

Sjuhärad. Vid dessa tillfällen presenterar vi Hela Sverige Ska Leva och vår värdegrund. Ett 

besök gjordes på Månstads Förskola som drivs bl a av Byalaget. Barnen fick en liten gåva som 

var mycket omtyckt. 

Demokrati 
Under 2018 har vi varit hos ett flertal 5te klasser och pratat om vad demokrati är, både i 

samhället och i föreningslivet generellt. 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 i form av ekonomisk förening eller annan typ av socialt företagande. 

Hållbarhet 
I augusti deltog vi på ”Matens dag” på Hofsnäs. LRF är huvudarrangör men vi deltog genom 

att prata mat ur hållbarhetssynpunkt samt dela ut en egen skrift om vår verksamhet och 

Boken Hela Sverige. 

  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. 

Ekonomi 
Balansrapport och Resultatrapport bifogas verksamhetsberättelsen. 

Vi gick över årsskiftet med en mycket god ekonomi. Omsättningen var 19 8921,44 kr 

 

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 webbansvariga Emelie Romland har blivit utbildad av HSSL 

Riks att sköta hemsidan.   

Genom vår Fb sida informeras våra medlemmar samt Hela 

Sveriges kansli om de aktiviteter som vi har i Sjuhärad. Under 

2018 gav vi ut 3 nyhetsblad. 

Ingrid Guldbrand från Länsstyrelsen var på Rådde Gård där vi fick 

lära oss lite om hur man kan söka bidrag från länsstyrelsen. Det 

finns många alternativ man kan gå in på länsstyrelsens hemsida 

och där söka på ett speciellt bidrag som passar just för 

verksamheten.  

De flesta bidrag är kopplade till att kommunen är med och bidrar med ekonomiskt stöd.  Det 

finns pengar kvar att söka. Gäller att ha tålamod när man arbetar sig igenom 

ansökningshandlingarna. 

Information GDPR 

Den 23 maj kom Björn Klug och informerade oss om detta 
intressanta och viktiga ämne. Föreläsningssalen på Rådde Gård 
var full och föreläsningen var mycket uppskattad. 

Björn har psykologexamen från Örebro Universitet och 
yrkesofficersexamen från Militärhögskolan Karlberg i 
Stockholm. 

Just nu är det mycket fokus på GDPR, den nya allmänna 
dataskyddsförordningen, där vi genom vår process hjälper 
verksamheten att leva upp även till dessa krav. 

 



 

Summering av Hela Sverige Ska Leva Sjuhärads Verksamhetsberättelse 
Så har vi jobbat med hållbarhet/ Matens dag på Hofsnäs – Ekologist, lokalt producerad 

Så har vi jobbat med demokrati 

Genom föredrag och dialog i ämnet demokrati med 5te klassare på ett antal skolor 

Verksamhet 

Medlemsregister/bygdebank 

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

stor revision då vi tar kontakt med samtliga 164 utvecklingsgrupper och ber att få 

uppdatering 

Information/kommunikation med medlemmar  

Regelbunden uppdatering av hemsidan. 

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

Två föredrag för allmänheten, GDPR och Finansieringsinformation från länsstyrelsen 

Lansering av ny plattform med ett antal inbjudna gäster 

(Kommunicerat till Riks) 

3 Nyhetsbrev till samtliga medlemmar 

Påverka på lokal och regional nivå 

Lista de debattinlägg, pressmeddelande eller andra aktioner ni gjort 

Deltog i ett antal debatter angående invandring, arbetstillfällen och matsvinn, 

Kött fri dag i skolan. 

2 debattartiklar i ämnet 

Kunskapsöverföring 

Vi utser och delar ut pris till Årets grupp. Ovan nämnda föreläsningar 

Projekt 

Skaraborgsprojektet tillsammans med nätverket Hela Sverige Västra Götaland – där vi tittar på 

samverkan på gräsrotsnivå. En Leaderansökan. 


