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2006 års verksamhetsberättelse för Länsbygderådet Sjuhärad 
 
Länsbygderådet Sjuhärad har haft sju sammanträden under 2006. Länsbygderådets 
arbetsutskott har träffats tre gånger under 2006.  
Styrelsen består av en ledamot och en ersättare från varje kommun. Byalagen utser 
kommunvis sina ledamöter i Länsbygderådet vilka sedan väljs på årsmötet. 
Följande personer har under 2006 suttit i styrelsen. 
 
                                              Ordinarie                                   Ersättare 
Borås                                 Jan Vinkvist                                  Hans Sunesson 
Mark                                  Sven-Olof Carlsson                      Agneta Lindström 
Herrljunga                         Holger Sandin                               Mats Andreasson 
Bollebygd                          Sassi Wemmer                              Jan Smith 
Ulricehamn                        Månika Sager                               Daniel Göök 
Tranemo                            Tina Yngvesson                            Inger Voegelen 
Svenljunga                         Claes Bergqvist                            Helen Eriksson 
Vårgårda                            Curt Sävenstrand                          Vakant 
Alingsås                             Holger Andersson                        Vakant 
 
Dessutom har representanter från ABF Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hushållningssällskapet Sjuhärad, Coompanion Sjuhärad samt Folkrörelserådet adjungerats 
 
Årsmötet avhölls på Torpa 4 maj 2006 
Till ordförande valdes då Sven-Olof Carlsson 
 
Funktioner som styrelsen utsett. 
Tina Yngvesson, vice ordförande 
Sassi Wemmer, sekreterare 
Claes Bergqvist, kassör 
 
Landsbygdsriksdagen 2006  
Under dom första 5 månaderna av 2006 koncentrerades arbetet i Länsbygderådet, före och 
efter genomförandet, för Landsbygdsriksdagen.  
Länsbygderådet Sjuhärads arrangemang av Landsbygdsriksdagen 2006 blev en stor succé. 
Tack vare en mycket stor insats från utvecklingsgrupper/byalag i Sjuhärad och vad som 
visades upp i Sjuhärad för deltagarna under Landsbygdsriksdagen 2006 fick dessa ett 
bestående minne av Sjuhäradsbygden och det arbetet som läggs ner i för en levande 
landsbygd i Sjuhärad. 
 
Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad. 
Byalaget Rydals Framtid utsågs till 2006 års utvecklingsgrupp i Sjuhärad. 
 
Årets utvecklingsgrupp i Västra Götaland.    
Vid Landsbygdsriksdagen utsågs Åhs Härads framtidsgrupp till årets utvecklingsgrupp i 
Västra Götaland.  
 
Utbildningar genomförda av Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva. 
Styrelseledamöter från Länsbygderådet har deltagit i utbildningar som arrangerats av 
Folkrörelserådet. 
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Utbildningsresa till Länsbygderådet i Västmanland 
Sju ledamöter från Länsbygderådet deltog i en två dagars resa till Västmanland. Det fanns 
mycket att lära om hur man arbetar med landsbygdsutveckling i Västmanland. Se rapport från 
utbildningsresan på Länsbygderådets hemsida, www.lansbygderadet7h.se
 
Lokal utveckling i Västra Götaland, LUVG. 
Under 2006 stärktes det tidigare samarbetet mellan Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärads 
Länsbygderåd genom att man bildade en förening med en styrelse som genomför 
gemensamma projekt. 
Projekt för bildandet av ett fjärde Länsbygderåd i Västra Götaland startades under 2006 för 
Göteborgsregionen. 
Ledamöter från Länsbygderådet Sjuhärad har varit med i planeringen av 
landsbygdskonferensen Mellanlanda i Skaraborg, det är tänkt som en återkommande 
konferens som genomförs varje år av dom olika länsbygderåden i Västra Götaland. 
Under arbetet med Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 har representant för LUVG deltagit i 
partnerskapet. 
Under hösten 2006 har det tagits fram en projektansökan till Länsstyrelsen, inom 
Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013, som gäller framtagande och uppdaterande av lokala 
planer i Västra Götaland. 
 
”Nya” Leader 
I arbetet med ”nya” Leader har representant från Länsbygderådet Sjuhärad deltagit 
 
Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva. 
Möten arrangerade av Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva har representanter från 
Länsbygderådet Sjuhärad deltagit, tillsammans med övriga Länsbygderåd i Sverige. 
 
Slutord. 
Vi har inom våra nio kommuner cirka 140 utvecklingsgrupper som tillsammans utgör en stark 
samlad kraft. 
Vi vill tacka alla för ett gott stöd, hjälp och uppmuntran som vi fått från olika håll. 
Vi vill nämna alla våra utvecklingsgrupper som visat prov på engagemang och en drivkraft 
som överträffar det mesta! 
 
Tostared 12 april 2007 
 
 
Sven-Olof Carlsson 
Ordförande 
Länsbygderådet Sjuhärad 
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