
 

 

 

 

 

Styrelsens	verksamhetsberättelse	för	
Hela	Sverige	Ska	Leva	Sjuhärad	2016	
 

 

 



 

Bilder från  vårt november sammanträde där Emelie deltog med lilla Lava, samt från ett 
trevligt sammanträde i kvällssolen på Kjells terrass i Lida Ladåsen.  

Styrelsen för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för 2016: 

Under året har vi haft 5 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats 4 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 Linda Bodén-Gustafsson Hans Johansson 

Herrljunga Pia Bondesson Magdalena Öberg  

Mark Anette Banås Emil Olsson 

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 Påarps Gård tisdag den 19 april. Stefan Hjertén  valdes 
till ordförande för årsmötet och Tommy Johansson till sekreterare. 

 ABF stod för trevlig musik underhållning. Årets utvecklingsgrupp fick sitt pris. 

Efter tre år avgick Tina Yngvesson som ordförande och Tommy Johansson 
valdes av årsmötet till ordförande för kommande verksamhetsår. 

Funktioner som styrelsen utsett: 

Linda Bodén-Gustafsson 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:	
 

Social Ekonomi, Sjuhärad  Kjell Gröndahl  
Microfonden Väst   Claes Bergqvist 

   



	

	

Årets	utvecklingsgrupp	
2015 års Utvecklingsgrupp blev Tärby Fritidsförening. Motiveringen var att man 
visat prov på både nytänkande och engagemang. Man har också engagerat sin 
kommun och väckt en fråga som HSSL kan positionera sig med. Med både miljö, 
social och ekonomisk hållbarhet i fokus har utvecklingsgruppen flyttat fram 
utvecklingsarbetet till 2016-talet.  
 

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 2016 gavs det ut 3 nyhetsblad. 

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

Vi har haft representanter vid höstmöte och årsmöte, samt deltagit i de två 
ordförandekonferenser som arrangerats. 

 

 

	

	

	
 

 



	

Uppföljning	av	verksamhetsplanen		
	
	
Vårgårda	mässan	15/16	april														
 

	

	
Hans och Bengt på lördagen
  Linda i 
samspråk 

Anette och Tina på söndagen 
   

 

	

	
	
8	personer	från	Sjuhärad	deltog	i	Landsbygdsriksdagen.	Vi	kom	hem	fulla	
av	nya	idéer.	
	



 	
	
	
Tillsammans	med	de	övriga	4	länsbygderåden	deltog	vi	i	Vårgårda	mässan	
den	17/18	september.	Denna	mässa	arrangerades	av	Hembygdsförbundet	
för	att	fira	deras	jubileum.	Vår	gemensamma	monter	besöktes	av	över	200	
personer.	Slutsatsen	är	att	vi	ska	försöka	delta	mera	på	evenemang	av	detta	
slag	för	då	syns	vi	bra.	
	
Den	23	november	hade	vi	en	föreläsning	av	Innovationscenter	i	samarbete	
med	Vuxenskolan.	Föreläsningen	hölls	i	Gällstad	och	besöktes	av	ett	20-tal	
personer.	
	
I	samarbete	med	ABF	har	vi	haft	en	serie	föreläsningar	som	handlade	om	
vad	våra	barn	gör	på	internet.	

	

Urval	av	styrelsens	representation	på	olika	seminarier	m	m		
Arrangemang	som	genomförs	av	riksorganisationen	HSSL		
Hela	Sverige	Ska	Leva	Västra	Götaland		
SES		
Överenskommelsen 

Mikrofonden 

 

Styrelsen	ser	fram	emot	ett	intressant	2017	med	mycket	nya	aktiviteter.		
Styrelsen		med	namnunderskrift. 

 

 



 

 

 

 


