
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte HSSL 
7-härad 2022-01-26 

 

Plats: Tosseryds Bygdegård 

 

Deltagare på plats: Steen-Åke Larsson, Månika Sager, Claes Bergqvist, Hans 

Johansson och Tina Yngvesson. 

Digital närvaro: Thomas Öhrn Karlsson, Torsten Stanko, Stefan Hjertén och 

Magnus Strömberg (vår fadder från Riks) 

Lämnat återbud: Margareta Bjälkemo och Kicki Arntsberg- Henrysson 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Tina valdes att föra protokollet då ordinarie sekreterare var 
frånvarande på grund av sjukdom. 

§ 2 Val av justerare  

 Hans Johansson valdes att justera dagens protokoll 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

 Den föreslagna dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2021-12-02 lades med godkännande till 
handlingarna. 

 

  



 

 
 

§ 5 Ekonomi 

 Underlaget var utsänt och informationen noterades. 

§ 6 Aktivitetsgruppen – Seminarium Krisberedskap 

i. Komplett program – programmet planerat i stora drag men 
ingenting fastställt än. Styrelsen vill se ett komplett utformat 
program med föredragshållare etc. till nästa styrelsemöte 
den 22 februari. 

ii. Budget 

iii. Styrelsen godkände offerten på 27 000 från Vuxenskolan 
med ett tillägg på 10 000 för tillkommande oberäknat. 

Detaljerad redogörelse till nästa styrelsemöte för slutligt 
godkännande av totalt ekonomin för seminariet. 

§ 7 Landsbygdsriksdag 

iv. Deltagande  

Godkända för deltagande är: Torsten, Månika, Stefan, Tina, 
Kicki, Steen-Åke, Claes, Thomas och Hans. 

v. Kostnader 

Beslöts att Sjuhärad betalar för Konferens, ca 4500: - samt 
hotellrum 2 nätter mellan fredag-söndag 20–21 maj. 
Beräknad kostnad ca 1000: - per natt.  

vi. HSSL Syd monter 

Nätverket HSSL Syd planerar att ha en monter med Temat 
”Samarbete gör oss starka” Planerna är att ha en monter där vi lyfter 
fram befintliga och möjliga samarbetskonstellationer samt 
marknadsför våra områden med ett bildspel. Möjligen en 
Sverigekarta och interaktion med våra besökare med inriktning var 



 

 
 

kommer du ifrån, vilka samarbeten ser du som värdefulla i din trakt, 
har du förslag på ytterligare samarbete med Hela Sverige. 

Rapport från HSSL VG möte 20 januari 

Månika och Tina var på möte med nätverket HSSL VG i Sollebrunn 
den 20 januari. Detta nätverk har varit vilande sedan 2019 och 
väldigt lit aktivt ett par års dess för innan. Nu togs beslut om att 
aktivera samarbetet och att ta förnyad kontakt med myndigheter för 
att aktualisera kontakten igen. 

§ 8  Förfrågan från Ekubi 

Beslöts att vi jobbar vidare med Krisberedskap och avböjer just nu 
finansieringsinformation. Det ansågs att vi kan hitta 
finansieringsalternativ själva på nätet t ex. På så sätt behöver vi inte 
betala dyrt för sådan information. 

§ 9 Genomgång av hemsida Vad är kvar att göra? Steen-Åke gick 
igenom vårt arbete med hemsidan. Vi kan konstatera att Sju-
härad är klara så långt det går. Vi efterlyser mera konkret från 
Riks om hur vi ska gå vidare för just nu står arbetet stilla av 
någon okänd anledning. Information kring detta saknas från 
Riks. Magnus Strömberg lovade att ta upp detta på nästkom-
mande styrelsemöte med Riks den 16 februari. 

  

 

§ 10 Genomgång av medlemsregister. Vad är kvar att göra 

Diskussion med samma resultat som ovan. Sjuhärad är klara 
så här långt men väntar på aktion från Riks. 

 

 



 

 
 

§ 11 Har alla medlemmar org. nr så att försäkring gäller 

Sjuhärad har konstaterat att det finns några grupper som inte 
ser fördelen med att ha organisationsnummer eller inte vill ha 
det. Här har vi ett uppdrag att hjälpa till att skaffa eller över-
tyga om fördelen av att ha organisationsnummer. 

 

§ 12 Beslut om protokoll ska ligga på hemsida eller bara i Dropbox. 

Beslut: En enig styrelse beslöt att våra protokoll ska ligga på 
hemsidan. Dock ska vi inte ange några siffror. 

 

§ 13 Information från Riks vad händer där? 

Magnus var egentligen uppbokad på annat möte men kom 
med på vårt. Han konstaterade att det inte hänt så mycket se-
dan sist då vi träffades den 2 december. Det är mycket lugnt 
över jul- och nyårshelgen. Förhoppningsvis kommer arbetet 
igång och kan ske som planerat. Magnus tar med våra frågor 
till styrelsen och rapporterar till oss vårt nästa styrelsemöte. 

 

§ 14 Mötesplanering 2022 

På grund av arbete med Valberedning Riks hade Tina inte hunnit att 
göra någon. Kommer på mail för allas godkännande så snart tiden 
medger. 

§ 15 Nästa möte   

 Nästa möte blir den 22 februari, kl. 18.30 

 



 

 
 

§ 16 Övrigt 

 Hans och Claes aviserade att de inte ställer upp för omval. 

Vi bör alla hjälpas åt. Det är fram för allt Mark och Vårgårda som vi 
saknar representanter ifrån. 

§ 17 Mötets avslut 

Ordföranden tackade Hans för att vi fick vara i Tosseryd, tackade 
samtliga för aktivt deltagande med härliga diskussioner och 
avslutade mötet. 

 

 

Tina Yngvesson  Hans Johansson 

Ordf. + sekr.  Justerare 

 


