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      ÄRENDE 6 

 

Inledning 
Hela Sverige ska leva Skaraborgs medlemmar är lokala föreningar, byalag och utvecklingsgrupper 

i Skaraborg samt regionala organisationer som stödjer föreningens syfte. 

Föreningens ska ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela Skaraborg, en god lands-

bygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Föreningens ändamål är att stimulera 

och stödja de lokala utvecklingsgrupperna, genom att stärka samverkan mellan medlemmarna, 

kommunerna, regionen samt myndigheter, organisationer och andra intressenter. Vid behov ska 

föreningen företräda de lokala utvecklingsgrupperna i frågor av övergripande karaktär.  

Föreningen är ideell och religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen arbetar utifrån värde-

grunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och 

strukturell hållbar utveckling. 

Föreningen är som länsavdelning medlem i riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

 

Styrelse 
Ordförande   Per Gustafsson, Skara  

Vice ordförande & kassör  Karola Svensson, Falköping 

Ledamot   Stig Larsson, Axvall 

Ledamot   Bettina Sorgenfrei, Töreboda 

Ledamot   Karl-Johan Gustafson, Töreboda 

Ledamot   Carina Johansson, Vedum 

Ledamot   Per Stigsson, Beateberg 

Verksamhetsledare & sekreterare Helena Dahlström, Tidan (adjungerad i styrelsen) 

 

Valberedning 
Valberedning är Rune Skogsberg, Mariestad, sammankallande, Bengt Eriksson, Skara, samt Wanja 

Wallemyr, Falköping 

 

Revisorer   
Revisorer är Carl-Erik Gustavsson samt Håkan Persson med Marie Stern-Olsson som ersättare. 
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Sammanträden 
Årsmötet hölls den 31 mars i Coompanions lokaler i Falköping. Vid årsmötet informerade Maria 

Henriksson om Coompanions verksamhet. Dessutom avtackades föreningens avgående ordfö-

rande Hasse Lundmark. Hasse är en riktig landsbygdsmänniska som har varit med sedan starten 

av Hela Sverige ska leva.  

 

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten. Vid mötet 24 mars informerades om Axvall IF:s 

verksamhet. Mötet 12 maj hölls hos Studieförbundet Vuxenskolan i Skövde där avdelningschef 

Gunnel Marwén Kastenman informerade om SV:s verksamhet i Skaraborg. Vid mötet 1 decem-

ber informerades om verksamheten i Timmersdala utvecklingsgrupp och Tidans utvecklings-

grupp. Planeringsdagar 12 februari med styrelsen genomfördes på Löfwings Ateljé, Broddetorp, 

och den 29 oktober på Lundsbrunns Kurort.  

 

Föreningen har under året deltagit på samtliga möten som riksorganisationen anordnat. 

Föreningen deltar aktivt i det regionala samarbetet inom ramen för Hela Sverige ska leva Västra 

Götaland (LUVG) med länsavdelningarna Sjuhärad, Göteborgsregionen och Fyrbodal. Vid 

LUVG:s årsmöte den 10 maj valdes Per Gustafsson till ordförande och Helena Dahlström till 

sekreterare, med en mandatperiod på två år. 

 

Ekonomi 
Föreningen ekonomi är god. Nettoomsättningen under 2022 var 193 tkr, med ett resultat efter 

finansiella poster på minus 30 tkr. Vid årets slut balanserades det egna kapitalet på 216 tkr. Solidi-

teten är 100 procent. 

Räkenskaperna redovisas i sin helhet i särskild Årsredovisning 2022. 

 

Medlemmar 
Medlemsantalet i Hela Sverige ska leva Skaraborg var vid årets slut 33 betalande medlemmar. En 

ökning med åtta medlemmar. Medlemsavgiften 2022 har varit 100 kronor. 

Under året har flera regionala organisationer anslutit sig till Hela Sverige ska leva Skaraborg. 

Dessa är Skaraborgs bydegårdsdistrikt med 91 egna medlemmar. Förbundet Vi Unga med 16 

egna klubbar samt Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg. Sedan tidigare är ”regionala” Retro-

vägen också medlem, vilka representerar cirka 30 företag i Skaraborg. 

 

Försäkring 
Alla lokala utvecklingsgrupper, liksom länsavdelningen och kommunbygderåd är försäkrade ge-

nom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. 

 

Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. 

Försäkringen gäller för sammankomster med max 500 deltagare. Dessutom ingår ansvars-, rätt-

skydds- och egendomsförsäkring. 
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Värdegrund 
 

Hållbarhet; 
 vi har nästan helt upphört med att skicka information via post till våra medlemmar, nu 

kommunicerar vi via e-post, hemsida och Facebook, 

 vi försöker förlägga möten på platser dit många har nära, vi samåker förstås i möjligaste 

mån.  Dessutom genomförs vid behov digitala möten, 

 när vi reser längre sträckor gör vi det med tåg och/eller buss, i undantagsfall med flyg. 

 

Demokrati; 
 genom att stärka lokala utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar stärker vi civil-

samhället och därmed en levande demokrati med aktiva medborgare, 

 vi försöker genom insändare och kontakt med media att påverka och få inflytande över 

landsbygdsutvecklingen i Skaraborg. 

 

Jämställdhet; 
 vi eftersträvar jämställdhet, bland annat vid sammansättning av styrelse och arbetsgrup-

per,  

 vi deltar i styrelsen för SENS Skaraborg (Social Ekonomi i Västra Götaland) som är 

Västragötalandsregionens förlängda arm ut i föreningslivet.  SENS arbetar bland annat 

för jämställdhet och mångfald. 

 

Mångfald; 
 verksamhetsledaren har medverkat på alla Landsbygdsnätverkets webbinarier angående  

utrikesfödda roll på landsbygden och i de gröna näringarna 

 verksamhetsledaren har medverkat på länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartements 

möte angående en samlad integration. 

 
Verksamhet 
 
Årets Lokala grupp 2022 
Priset Årets Lokala grupp tilldelades Tumlebergs Bygdegårdsförening. Priset delades ut vid en 

nostalgiafton i Tumlebergs bygdegård av vår styrelseledamot Carina Johansson. Priset är en 

summa på 5000 kr.    

Motiveringen för priset var: ”Tumlebergs bygdegårdsförening, i Vara kommun, visar hur en lokal förening 

kan vara en viktig utvecklingskraft för sin hembygd. Föreningen verkar för att invånarna tillsammans ska skapa 

en positiv utveckling av natur, kultur och näringsliv i Tumleberg med omnejd. Föreningen har framgångsrikt ut-

vecklat unika besöksmål genom projektet Naturkraft Tumleberg, och på bred front lyckats dra till sig många 

besökare från när och fjärran”. 
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Retrovägen, som fick samma pris år 2020, nominerades av styrelsen till Årets lokala grupp på 

riksplan samt till stora Landsbygdspriset. Detta fick en stor spridning i våra lokala tidningar.    

 

Valenkät 
Inför 2022 års valrörelse gjordes en valenkät bland de totalt 44 skaraborgska toppkandidaterna till 

Riksdagen och Västra Götalandsregionen. De representerade åtta partier, och gavs möjlighet att 

svara på 26 frågor. Frågorna handlade bland annat om boende och byggande på landsbygden, 

företagande, jordbruk, fiske, miljö, energi, skola, it, kultur och föreningsliv. 

Politikernas svar i valenkäten presenterades för massmedia vid ett flertal tillfällen sommaren 

2022.  

Enkäten och samtliga svar finns på vår hemsida och ger möjlighet att lokalt och regionalt följa 

upp politikernas löften under mandatperioden 2022-2024. 

 

Påverkan av kommuner & region 
I december skickade Hela Sverige ska leva Skaraborg ett öppet brev till de nyvalda kommunsty-

relserna i Skaraborgs 15 kommuner. 

I brevet uppmanades kommunstyrelserna att aktivt utveckla goda relationer med kommunens 

lokala utvecklingsgrupper, att involvera grupperna  i kommunens planeringsarbete och se till att 

dessa grupper blir remissinstans inför beslut. Lyssna och ta hänsyn till deras åsikter om hur deras 

egen ort kan utvecklas på ett bra sätt, skrev Hela Sverige ska leva Skaraborg. 

 

Verksamhetsledaren är ledamot av SENS, den sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, och SER 

den sociala ekonomins råd i Västra Götalansregionen. 

 

Press & media 
Under 2022 har åtta debattartiklar och pressmeddelanden skickats till lokal dagspress och radio. 

 

220401 Pressmeddelande om genomfört årsmöte. 

220513 Pressmeddelande om att Helena Dahlström nominerats till riksstyrelsen. 

220602 Pressmeddelande om valenkätens allmänna frågor kring landsbygden. 

220629 Pressmeddelande om valenkätens frågor; sysselsättning, service och företagande. 

220809 Pressmeddelande om valenkätens frågor; energipolitiken. 

220829 Pressmeddelande om valenkätens frågor föreningsliv, skola, miljö, bredband,tåg. 

221113 Debattartikel om blåljusverksamhet på landsbygden. 

221214 Debattartikel om föreningsliv och demokrati. 

 
Projekt 
Under året har Hela Sverige ska leva Skaraborg tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 

Skaraborg lämnat in en intresseanmälan och en förstudie till Västragötalandsregionens utlysning 

av klimatprojektet ” Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning ”. Tyvärr fick vi inte 

projektidéen godkänd men vi har det kvar som ett fortsatt gemensamt arbetsområde. 
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Under hösten inleddes ett arbete med att starta ett ungdomsprojekt åren 2023-2024. Diskussion 

har förts med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Medlemsregister 
Verksamhetsledaren är ansvarig för att medlemsregistret hålls uppdaterat. I varje medlemsutskick 

uppmanas utvecklingsgrupperna att meddela förändringar till länsavdelningen så snart de uppstår. 

Vi strävar efter att få e-postadresser till samtliga medlemmar.  

 

Kommunikation  
Vi använder främst Facebook för att kontinuerligt kommunicera med medlemmar och andra 

intressenter. Vårt Facebook-flöde uppdateras flera gånger i veckan och fungerar därmed som 

Nyhetsbrev för föreningen.. Här delar vi många lokala inlägg om landsbygdsutveckling och före-

ningsverksamhet, men också de inlägg från riksorganisationen som vi tror att våra följare kan var 

intresserade av. Vi har ökat intresset för Facebooksidan och har idag 421 följare. 

Verksamhetsledaren sprider dessutom via e-post information om konferenser, nätverksträffar, 

inspirationsföreläsningar mm som kan vara av intresse för medlemmarna. 

 

Riksorganisationen förändrade under året sin hemsida och därmed också länsavdelningarnas 

hemsidesmallar. I början av året släcktes den gamla hemsidan ner, och en ny hemsida såg dagens 

ljus. Hemsidan uppdateras regelbundet av vår webbansvarige Per Gustafsson. 

 

                       

Medverkan möten och konferenser 2022 
Utöver egna styrelsemöten och aktiviteter har föreningen varit representerad på följande aktivite-

ter. (VL = verksamhetsledare. Ordf = ordföranden, Övriga anges med namn) 

Januari: 

13/1 Leadermöte VL 

18/1 Landet lär VL 

18/1 Möte med representanter för Överenskommelsen VL + Ordf 

Februari: 

8/2   Kulturmiljö  VL 

9/2   Landsbygdsnätverket Jordbruk / Gröna Näringar VL 

Mars 

7/3   Integrationsforum LS VL 

11/3 SER VL 

15/3 Demokratidag VL 

April 

11/4  Ödehus/Kronoberg VL 

27/4  Ödehus VL 

Maj 

10/5  HSSL Västra Götaland årsmöte, VL och Ordf 

19/5 – 22/5 Landsbygdsriksdagen VL+Per Stigson 
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Juni 

1/6   EU – Utbildning VL 

2/6   SER  VL 

2/6   Länsdistansmöte Ordf 

3/6   HSSL Västra Götaland, VL och Ordf 

15/6 SENS VL 

16/6 Arvsfonden  VL 

Juli 

5/7 Krisberedskap VL + Ordf 

Augusti  

24/8  SER VL 

30/8  HSSL Västra Götaland, VL och Ordf 

September 

19/9  Hus/ Byggnation VL 

22/9 Ordförandeträff Ordf + Vice ordf. 

Oktober 

3/10  Nätverk: Mitt VL + Ordf 

11/10 SER VL  

14/10 SER /Frivilligdagen VL 

17/10 Länsdistansmöte Ordf 

20/10 SENS  VL 

November 

16/11  HSSL Västra Götaland, VL och Ordf 

17/11 Landsbyggarmöte P.S 

23/11 Ordförandeträff Ordf 

24/11 Höstmöte VL + Ordf   

December 

14/12 Länsdistansmöte Ordf 

 
.  

Slutord 
Verksamhetsåret 2022 har präglats av att stärka Hela Sverige ska levas organisatoriska bas i Ska-

raborg. Efter tidigare års beslut om att införa en symbolisk medlemsavgift i föreningen har styrel-

sen prioriterat insatser för att öka medlemstalet. Så har också skett. Under året har tre regionala 

organisationer också anslutit sig som medlemmar. Det innebär att Hela Sverige ska leva i Skara-

borg är förankrad hos drygt 150 lokala föreningar och grupper, varav en del via dessa regionala 

organisationer. 

Verksamhetsmässigt har året präglats av en nystart efter pandemiåren 2020-2021. Styrelsen kan 

konstatera att pandemin också inneburit en stor påfrestning för föreningslivet i civilsamhället.  

Samtidigt är det uppenbart att alla lokala utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar som 

kämpar för sina hemorters utveckling, utgör en viktig bas i en levande demokrati. Det är av avgö-

rande betydelse att kommuner och region, liksom riksdag och regering, inser hur viktig detta en-

gagemang är för att utveckla det svenska folkstyret. Det är av den anledningen som styrelsen rik-
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tat ett öppet brev till Skaraborgs kommuner. Kommunerna måste se möjligheterna att nära sam-

arbeta med dessa lokala föreningar, och stödja tillkomst av flera lokala utvecklingsgrupper. 

Ett bra exempel på sådant lokalt utvecklingsarbete visar årets pristagare av Årets Lokala Grupp; 

Tumlebergs bygdegårdsförening i Vara kommun. 

Styrelsen har mot den bakgrunden intensifierat utåtriktade initiativ i media för att visa på vikten 

av ett starkt civilsamhälle och aktivt lokalt utvecklingsarbete runt om i Skaraborg. 

Under året har styrelsen tvingats engagera sig för att internt försvara vår position inom riksorga-

nisationen Hela Sverige ska leva. Trots att vi varit med och bildat riksorganisationen och är en av 

de 25 länsavdelningar som utgör basen i organisationen, har det statliga stödet till vår organisat-

ion ifrågasatts på Hela Sverige ska levas årsmöte i Jönköping. Idag utgör anslagen till länsavdel-

ningarna knappt en tredjedel av det totala anslag som regering och Tillväxtverket årligen fördelar 

till Hela Sverige ska leva. Tack vare gott samarbete med andra medlemmar i Hela Sverige ska leva 

lyckades vi vid årsmötet hävda en oförändrad fördelning av de regionala medlen.  

Kommande år prioriterar styrelsen att främja lokal ungdomsverksamhet. Därför har styrelsen 

beslutat att införa en Lokal Bygdepeng 2023, som våra medlemmar kan söka för att engagera 

barn och ungdomar på landsbygden och på småorter. 

Styrelsen vill tacka våra medlemmar för gott och viktigt arbete under året. Ett tack riktas också till 

de organisationer och myndigheter som vi under året samarbetat med. 

 

 

Per Gustafsson   Karola Svensson              Stig Larsson 

ordförande   vice ordförande, kassör 

 

 

Carina Johansson  Bettina Sorgenfrei              Per Stigson 

 

 

 

Karl-Johan Gustafson Helena Dahlström  

Verksamhetsledare, sekreterare 

 


