
 

 

 

 

 

Styrelsens	verksamhetsberättelse	för	
Hela	Sverige	Ska	Leva	Sjuhärad	2015	
 

 

 

 

Bilder från  vårt juni sammanträde som Borås var värd för i Tosseryd samt Januari sammanträdet i 
Horred då vi åt nävgröt med stekt fläsk. 

  



 

 

 

2015 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad 

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

Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje kommun. 
Ledamöterna utses av byalagen och utvecklingsgrupperna kommunvis och 
utses sedan formellt vid HSSL Sjuhärads årsmöte.  
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Kommun Ordinarie                                     Ersättare 

Bollebygd Sassi Wemmer Eva Almqvist 

Borås Hans Johansson Linda Bodén 

Herrljunga Magdalena Öberg  

Mark Anette Banås Vakant 

Svenljunga Claes Bergqvist Vakant 

Tranemo Tina Yngvesson Emelie Romland 

Ulricehamn Tommy Johansson Roland Karlsson 

Vårgårda Kjell Gröndahl Per-Åke Davidsson 

 

Representanter för följande medlemsorganisationer, ABF Sjuhärad, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan och Coompanion Sjuhärad har 
dessutom varit adjungerade till styrelsen. 

 

 

 



 

 

Årsmötet ägde rum på Kvarnen i Hyssna tisdag den 21 april. Ett mycket 
välbesökt årsmöte. Medborgarskolan stod för trevlig musik underhållning. 

 

Roland Karlsson valdes till ordförande för årsmötet. 

Tina Yngvesson valdes av årsmötet till ordförande för kommande 
verksamhetsår. 

Funktioner som styrelsen utsett: 

Tommy Johansson Vice ordförande och sekreterare 

Claes Bergqvist Kassör 

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

Representation	i	andra	organ:	
 

Social Ekonomi, Sjuhärad  Kjell Gröndahl  
Coompanion Sjuhärad  Tina Yngvesson  
Microfonden Väst   Claes Bergqvist 

 Leader Sjuhärad   Tina Yngvesson 

Årets	utvecklingsgrupp	
 

2014 års Utvecklingsgrupp blev Älekulla Byalag. Motiveringen var att man är ett 
aktivt byalag som lyckats skapa en levande mötesplats i byn med bland annat 
ett välbesökt gym. 



 

	

Kommunbygderåd	
I samtliga kommuner finns kommunbygderåd eller någon typ av fungerande  
nätverk mellan byalag/utvecklingsgrupperna.  
 

Nya	medlemmar	
Under året har ett antal fibergrupper blivit medlemmar. Det som intresserar är 
vår bygdeförsäkring som är mycket förmånlig. Vi arbetar fortlöpande med att 
hålla vårt register i bygdebanken uppdaterat. 

 

Nyhetsblad		
Under 2015 gavs det ut 2 nyhetsblad. 

Hela	Sverige	Ska	Leva	(HSSL)		
Länsbygderådet deltar i de sammankomster och utbildningar som är av intresse 
som arrangeras av HSSL. 

 

 

Uppföljning	av	verksamhetsplanen		
 

Varje	enskild	
styrelseledamot	har	
uppdraget	att	prata	om	Hela	
Sverige	Ska	Leva	och	vad	
organisationen	står	för	när	
man	deltar	i	t	ex	Kommun-
bygderåd.		Vi	har	synts	och	
våra	nygjorda	roll-ups	har	

Kjell	i	samspråk	med	mässgeneralen	 							väckt	intresse	och	frågor.		
	
	
	
	
	



	
	
	
Under	året	har	vi	varit	representerade	i	Horred	på	
hemvändardag	och	Mässa	i	Fristad	som	Framtid	Fristad	
anordnade.	Profilkläder	i	form	av	pikétröja	och	en	jacka	
med	vår	logga	har	framtagits	och	tillverkats	under	året.	
Det	ger	god	reklam	att	finnas	med	i	dessa	sammanhang. 	
	
	

	
	

Urval	av	styrelsens	representation	på	olika	seminarier	m	m		
Arrangemang	som	genomförs	av	riksorganisationen	HSSL		
Hela	Sverige	Ska	Leva	Västra	Götaland		
Arbetsgrupp	för	utveckling	av	samarbetet	V	Götaland	(LUVG-SAM)		
SES	Årsmöte		
Lokalekonomiska	dagar		
Fotbollsförbundets	samarbetskonferens	

Överenskommelsen 

Mikrofonden 

 

Styrelsen	ser	fram	emot	ett	intressant	2016	med	mycket	aktiviteter	på	gång	
såsom	ungdomssatsning,	Landsbygdsriksdag	på	Gotland,	ett	utökat	
samarbete	med	våra	samarbetspartners		samt	framtidsdagarna	i	Borås,	där	
vi	försöker	vara	med	på	ett	hörn	och	sponsra.	
	
Styrelsen		med	namnunderskrift. 

 

 

 

 

 

 


