
2004 års Verksamhetsberättelse för Länsbygderådet Sjuhärad 
 
Länsbygderådet Sjuhärad har haft sex sammanträden under 2004. 
Styrelsen består av en representant och en ersättare från varje kommun. 
Byalagen utser kommunvis sina representanter vilka sedan väljs på årsmötet. 
Följande personer har under 2004 suttit i styrelsen: 
 
  Ordinarie:  Ersättare: 
Borås:  Leif Josefsson Jan Vinkvist 
Mark:  Sven-Olof Carlsson Anette Malmborg 
Herrljunga:  Holger Sandin Mats Andréasson 
Bollebygd:  Sassi Wemmer Ingemar Gustafsson 
Ulricehamn:  Ted Öjbro  Ulf Svensson 
Tranemo:  Irwing Johansson Kent Haglund 
Svenljunga:  Eva Johansson Jörgen Grandén 
  Kontaktpersoner: 
Vårgårda:  Diana Johansson John-Eric Gustafsson 
Alingsås  Hjördis Davidson Margareta Freiholtz 
 
Dessutom har representanter från ABF, SV, HS och Kooperativ Utveckling adjungerats. 
 
Årsmötet avhölls på Torpa 17 april 
Till ordförande valdes då Eva Johansson 
 
Styrelsen konstituerades på styrelsemöte 3 maj 
Ted Öjbro, kassör 
Sven-Olof Carlsson, vice ordförande 
Sassi Wemmer, sekreterare 
 
Arbetsutskott: 
Eva Johansson, Ted Öjbro, Sassi Wemmer och Sven-Olof Carlsson har fungerat som 
arbetsutskott under verksamhetsåret. 
 
Samarbete med andra länsbygderåd 
Under året har flera regionala träffar ägt rum där Västra Götalandsregionens tre länsbygderåd 
har samtalat om gemensamma angelägenheter och framtidsfrågor. Samstämmigheten i våra 
övergripande mål och tillvägagångssätt är stor. 
Vi har även deltagit i alla de länsbygderådsträffar som anordnats centralt av Folkrörelserådet 
Hela Sverige ska leva, likaså i rådets årsmöte och föreningsmöte. 
 
Lokal utveckling och entreprenörskap 
Vi har representation i den bedömningsgrupp som tar  ställning till de projektmedels-
ansökningar som kommer in från de lokala utvecklingsgrupperna. 
 
Info-blad 
Länsbygderådet informerar kontinuerligt om alla nyheter och vad som är på gång i 
informationsbladen som utkommer 5-6 ggr per år. 
 
 
 



Årets Utvecklingsgrupp 
Håcksviks Byalag utsågs till årets utvecklingsgrupp vid årsmötet 2004 och detta pris kommer 
även fortsättningsvis att utdelas årligen. 
 
Mål 3 och LEADER+ 
Länsbygderådet har representation inom Sjuhäradsorganisationen för dessa båda EU-program. 
 
Deltagande i konferenser 
Våra styrelseledamöter har deltagit i ett flertal konferenser som berör vårt område. 
 
Projekt 
Från Stiftelsen Sparbanken Sjuhärad sökte vi och fick 50 000:- för att göra en 
förutsättningslös undersökning om Sjuhärad kan klara att vara värd för landsbygdsriksdagen 
2006. Vi har även slutfört projektet ”Samverkan för lokal utveckling” som finansieras av 
Lokal Utveckling och Entreprenörskap med 30 000:- 
 
Landsbygdsriksdagen 2006 
Verksamhetsåret 2004 har till stor del kretsat kring vår ansökan om att få arrangera 
Landsbygdsriksdagen 2006.  Under våren 2005 har beslut fattats av Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva om att detta kommer att förverkligas. 
Året har åtgått till många och ingående kontakter för att förankra landsbygdsriksdagen hos 
alla inblandade aktörer på alla nivåer. 
 
Slutord 
Vi har inom våra nio kommuner cirka 130 lokala utvecklingsgrupper som tillsammans utgör 
en imponerande kraft och visar på stark framtidstro när det gäller Sjuhärads landsbygd! 
 
Verksamhetsåret 2004 har varit ett mycket aktivt, spännande och händelserikt år för  
länsbygderådet.  Vi har flyttat fram våra positioner både internt inom vår rörelse och externt 
hos vårt samhälles övriga aktörer och dessutom gjort oss synliga genom att agera i flera 
angelägna frågor. Vi har visat prov på engagemang och samarbetsvilja, samt befäst vår 
ställning som en stabil partner för att utveckla landsbygden, stärka den sociala ekonomins 
betydelse samt att i alla sammanhang medverka för en lokal hållbar utveckling. 
 
Arbetet inom styrelsen har skett i en glad och positiv anda och samarbetsklimatet har varit 
mycket gott.  Även samarbetet med våra adjungerade organisationer, kommuner och övriga 
samarbetsparter har fungerat mycket bra. Allt detta sammantaget har varit en starkt 
bidragande orsak till att vi fått förtroendet att arrangera Landsbygdsriksdagen 2006. 
Vi vill tacka för stöd, hjälp och uppmuntran vi fått från olika håll.  
 
Kalv 15 april 2005 
 
 
Eva Johansson 
Ordförande  
Länsbygderådet Sjuhärad 
 
 
 
 


