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Inledning 
  
Många av våra mål för 2020 blev som alla kan förstå svåra att genomföra då Covid 19 i 
början på mars 2020 gjorde att alla fysiska möten ställdes in och att styrelsen fick övergå till 
digitala möten. Även möten med Hela Sverige ska leva, medlemsorganisationer, Leader, 
Länsstyrelsen, Landsbygdsnätverket med flera blev digitala. 
  
Många medlemsmöten och årsmöten i föreningar blev uppskjutna och i några fall inställda. 
Vårt årsmöte blev senarelagt men kunde genomföras den 27 maj.  
  
Många föreningar har medlemmar som inte hade möjlighet att delta eller svårigheter med de 
olika digitala verktygen. Det har varit ett svårt år då det visat på sårbarheten i den digitala 
revolutionen och att många står utanför då de inte kan delta. Samtidigt har det varit en 
utveckling av en teknik för möten som kommer att leva kvar. För medlemmar och styrelser 
som är regionala men även för andra föreningar kan möten digitalt spara mycken tid om vi 
är utspridda över stora avstånd i länet.   
  
Digitala möten kan inte helt ersätta det fysiska mötet. Att vi kan se varandra och vad vi 
utrycker med kroppsspråket kan inte ersättas av det digitala mötet på en skärm. 
  
Vi har under 2020 deltagit i partnerskapet för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen och i 
de workshops om Landsbygds- och Skärgårdsutveckling som Region Stockholm arrangerar 
med representanter från privat, offentlig och idéburen sektor. 
  
Vi är medlemmar och ingår i styrelsen för Ideell Kulturallians Stockholms län.  
Vi är medlemmar och deltar i nätverket Forum Civ:s arbete som är ett av Sida stött 
Östeuropanätverk.  
Vi är medlemmar i Microfond Öst 
  
Vi är en del av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och har deltagit i de möten som 
arrangerats. 
  
Vi är representerade i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas styrelse av vår ledamot 
Conny Mörke.  
  
Ett mål var att få administrativ ordning och reda. Parallella medlemssystem som 
Bygdebanken (nu föremål för en förändring) och vårt eget medlemssystem var inte bra och 
för tungrott. Nu väntar vi på nya lösningar genom projektet "Stärka regionalt" från vår 
riksorganisation för ett enhetligt medlemsregister som är enkelt att administrera.  
  
Vi har börjat arbetet med att visa vilken medlemsnyttan är i vår rörelse. Vi tar nu fram en ny 
Broschyr. Vi har en Facebooksida och en hemsida och gav förra året ut fyra nyhetsbrev som 
skickades digitalt till medlemmar samt till andra kontakter i våra nätverk. 
  
Vi har ansvarig för Byalagsförsäkringen. 
Vi har ansvarig för sociala medier och hemsida. 
  
Vi har under 2020 deltagit i nätverket ”Mittsamverkan”, där länsavdelningar från Dalarna, 
Gästrikland - Hälsingland, Stockholm, Uppland, Värmland, Västmanland och Örebro län 
ingår samt Skaraborg (del av Region Västra Götaland). Vi har träffats för utbyte av 
erfarenheter, idéer, påverkansarbete i vår organisation och fått ta del av projekt och annat 
som pågår i dessa länsavdelningar. Fyra personer ur vår styrelse har deltagit i dessa möten. 
  
Vi har deltagit i Hela Sverige ska levas projekt ”Stärka Regionalt” där vi träffat projektledaren 
Richard Granberg, andra länsavdelningar samt anställda på kansliet. Detta 



utvecklingsprojekt är tänkt att stärka länsavdelningarnas arbetssätt men också vara ett 
forum för dialog kring vår rörelses framtid men även för erfarenhetsutbyte, kritik och 
synpunkter på nationella och regionala arbetssätt. Projektet kommer presentera sina 
slutsatser under 2021. 
  
Vi har deltagit på Allmänna Arvsfondens informationsmöten. Vi har deltagit på möten om 
landsbygdsutveckling, möten om integration, möten med Spånga Blå Band om 
projektsamverkan och med Coompanion Sverige om Empowerment + som är ett 
arbetsmarknadsprojekt inom ESF. Vi är nu partners i projekt Empowerment +. 
 
  

Styrelsen                                                                             
  
Ordförande    Jan Runfors, Rågsved-Hagsätras Samhällsförening och 
  
Asha Ismail Mohamud, Somaliska Riksförbundet i Sverige 
  
Kassör:           Per Israelsson, E Romani Glinda 
  
Sekreterare:  Conny Mörke, Rågsved – Hagsätra Samhällsförening 
  
Öriga:            Philip Lönegren, Spånga Blå Band 
  
                      Louise Modig Hall, Hökarängens Stadsdelsråd 
  
                      Joseph Tekle, Fisksätra Folkets Hus 
  
                      Fazal Ur-Rehman, Pakistanska föreningen Nacka 
  
                      Nikola Vojnovic, ABF Södertälje 
  
  
  
Revisorer       Tekola Worku Rågsved - Hagsätra samhällsförening 
                       Hans Danielsson Spånga Blå Band 
  
Valberedning Marianne Nord Bygdegårdarna Stockholmsdistriktet 
                       Ulla-Mai Ceder Lindberg Spånga Blå Band 
  
Au                 Jan Runfors, Asha Ismail Mohamud, Conny Mörke och Per Israelsson. 
                      Vid några tillfällen var våra au utökade med Marianne Nord som sätter 
                      samman nyhetsbrevet och med Philip Lönegren med ansvar för hemsidan och 
                      Facebook. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
Sammanträden  
  
Vi har haft 11 styrelsesammanträden samt 
konstituerande möte 23 juni 
15 AU-sammanträden, några fysiska och 
per telefon. De flesta på Skype och Zoom. 
Marianne Nord med ansvar för nyhetsbrev 
och Philip Lönegren med ansvar för 
hemsida och Facebook har deltagit vid 
behov. 
  
Årsmöte var den 23 juni digitalt med L G 
Nilsson som årsmötesordförande. L G 
Nilsson är ordförande i Fisksätra Folkets 
hus. 
  
Höstmötet var den 23 november digitalt. 
På höstmötet berättade bland annat 
Sarah Thorsaeus om Väddöbygdens 
utvecklingsarbete, Lasse Björklund om 
Edsbro Framtids utvecklingsarbete, 
Louise Modig Hall om Hökarängens 
Stadsdelsråds arbete för att ta över en 
nedläggningshotad parklek genom IOP; 
Ideellt offentligt partnerskap.  
  
  
 
Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva finansierade möten 
  
På Ordförandeträff 19 – 20 februari deltog Jan Runfors och Asha Ismail. 
På årsmöte 7 maj deltog Jan Runfors (Hela Sverige ska leva styrelse), Asha Ismail och 
Conny Mörke som valdes in som ny ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse. 
På ordförandeträff 16 – 17 september deltog Conny Mörke (Hela Sverige ska leva styrelse), 
Jan Runfors och Asha Ismail. 
På Höstmöte 26 november deltog Conny Mörke (Hela Sverige ska leva styrelse), Jan 
Runfors och Asha Ismail. 
  
I Hela Sverige ska levas projekt "Stärka Regionalt" som är ett projekt för att stärka och 
utveckla länsorganisationerna har flera ledamöter och andra som deltar i vårt arbete deltagit 
med att svara på enkäter och vi har också deltagit i de möten som sänds digitalt samt har 
ordförandena svarat på enkät samt lämnat synpunkter till projektledaren Richard Granberg. 
Inte minst i frågan om bygdebanken men också i frågor om teman där vi tycker stad - land i 
samverkan och integration är viktiga frågor att ta upp. 
  
Våra ansvariga för hemsida, sociala medier, Facebook och Bygdebanken har haft kontakter 
med kansliet i olika frågor som rör deras arbete. 
  
  
   

 
 
 

Bild från AU möte som genomfördes på Mäster 
Olovs gården i Gamla stan våren 2020.  
Närvarande Asha, Jan, Conny och Per bakom 
kameran 
 



Ekonomi 
  
Balansrapport för 2020.pdf                         bilaga 1 
Resultatrapport för 2020.pdf                       bilaga 2                                 
Kommentar till ekonomi och resultat 

  
Ekonomi 
  
Under 2020 har Hela Sverige ska leva Stockholms län påverkats i sitt arbete och fått 
anpassa verksamheten utifrån rådande pandemi.  
  
Vid uppföljning av 2020 års budget framgår vilka prioriteringar som inte fullföljdes under 
året. Digitala möten har ersatt de fysiska mötena. En satsning på en förbättrad kontakt med 
mindre och geografiskt utspridda organisationer i länet har försvårats. Vår ambition att 
genomföra studiebesök för ungdomar har uteblivit likaså en satsning på utbildning- och 
utvecklingsarbete. Däremot har antalet digitala möten som arvoderats ökat under perioden. 
  
De 120 677 kronor som under åren 2014 till 2017 försvunnit från organisationen nu är 
borttagna från balansräkningen efter styrelsebeslut. Styrelsen har bedömt det omöjligt att få 
tillbaka pengarna. 
  
Ekonomisk uppföljning 2020 
  
Vid uppföljning av 2020 års budget kan konstateras att Intäkterna var 199 600 kronor och 
Kostnaderna 183 560 kronor. Årets resultat blev därmed 16 040 kronor. 2020 års intäkter 
var något lägre än 2019, minskningen var 704 kronor. Kostnaderna ökade däremot med 11 
376 kronor. 
  
25 medlemsorganisationer och 3 enskilda personer betalade in medlemsavgifter på totalt 9 
600 kronor under 2020, jämfört med 2019 då 25 medlemsorganisationer betalade in 10 300 
kronor. Några mindre organisationer blev medlemmar under året medan några 
länstäckande organisationer försvann. 
  
Den största kostnadsökningen under 2020 var Arvoden och arbetsgivaravgifter i förhållande 
till budgeterade medel. Ökningen var 32 623 kronor.  Ökningen i förhållande till 2019 års 
utfall var 22 440 kronor. Bedömningen att antalet arvoderade möten skulle minska under 
2020 var felaktig på grund av att i stället ett stort antal digitala möten har genomförts. 
  
Under 2020 har styrelsen haft fortsatt fokus på att förbättra vår hemsida och facebook samt 
säkra en kontinuerlig utgivning av vårt nyhetsblad.   
  
Föreningens Tillgångar är enligt balansrapporten 223 244 kronor mot 343 312 år 2019. 
Beakta att posten Fodringar på 120 677 kronor är borttagen från balansräkningen.  
  
Kassa och banktillgångar uppgick till 209 003 kronor, en ökning med 304 kronor mot 
föregående år. Föreningens Eget kapital ökade med 16 040 kronor till 235 683 kronor. 
  
År 2020 har varit ett speciellt år med frånvaro av fysiska möten och utåtriktade aktiviteter. 
Speciellt har pandemin försvårat för några styrelsemedlemmar att kontinuerligt närvara på 
våra interna möten, samtidigt har digitala möten möjliggjort att kontakt har kunnat 
upprätthållas med hela vår organisation, även andra organisationer och myndigheter. Vi har 
även kunnat upprätthålla vår omvärldsbevakning och bedriva kompetensutveckling inom 
områden som landsbygdsutveckling och projekt- och fondkunskap. En del av 
kostnadsökningen för arvoden kan förklara av den ökade närvaro på digitala möten och 
forum.  
   



  

Värdegrund 
  
Så har vi jobbat med hållbarhet 
  
I vårt arbete under 2020 har alla möten förutom några möten i januari och februari varit 
digitala vilket sparat resande med bil, buss och tåg. I de partnerskap vi deltar i som Leader 
Stockholmsbygd och Leader Sörmlandskusten, i Länsstyrelsens partnerskap för 
Landsbygds- havs- och fiskeriprogrammet samt i Regionens partnerskap för Skärgårds- och 
Landsbygdsutveckling är hållbarhet ett viktigt horisontellt mål i allt arbete. I våra lokala 
utvecklingsgruppers och medlemsföreningars utvecklingsarbete likaså.          
  
Så har vi jobbat med demokrati 
  
Arbetet med att utveckla, stödja och främja det lokala demokratiskt utvecklingsarbetet i 
länets bygder på att ”Den första samhällsnivån” är vårt grunduppdrag för att öka det lokala 
engagemanget i vårt län. Detta är viktig fråga för våra medlemmar och våra 
samarbetsparters. Vi driver dessa frågor med Region Stockholm, i Leaderarbetet och i 
kommuner och på Länsstyrelsen när vi deltar i landsbygds- och skärgårdsutveckling, RUFS 
med mera. Givetvis är det grunden också i vårt interna styrelse- och föreningsarbete. Allas 
röster ska få bli hörda! 
  
Vi ingår i nätverket ”FORUMCIV” som arbetar med organisationer i Östeuropa för att främja 
utveckling inom många områden som till exempel demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet, 
social utveckling, föreningsutveckling med mera. Asha Ismail, Jan Runfors och Conny 
Mörke har deltagit på flera möten under 2020. Det har varit möten om demokratins tillstånd i 
Östeuropa och webbinarium om Mänskliga Rättigheter. Jan Runfors är med i en 
arbetsgrupp som har temat "Empowerment". 
  
Vi är medlemmar och Jan Runfors är ledamot i styrelsen i Ideell Kulturallians Region 
Stockholm län där det viktiga är driva frågor om resursfördelning till kulturföreningar i länet 
genom den så kallade "kulturportföljen". Att vi i dialog med regionen för diskussioner om 
fördelning av medel till kulturen i länet. Att även de små kulturföreningarna på landsbygden 
också ska få medel till sin kultur är en viktig fråga. Medel som finns för att stödja 
kulturföreningar under pandemin med rådgivning har varit en annat viktigt åtagande i 
föreningen.   
  
Så har vi jobbat med jämställdhet 
  
Vi eftersträvar en jämn fördelning i styrelsen avseende kön och etnicitet. Att på 
styrelsemöten och andra möten ha en jämn fördelning vad gäller talare, föredragshållare 
utifrån detta kriterium.   
  
Så har vi jobbat med mångfald  
  
Vår styrelse har en bred sammansättning och speglar mångfalden i vårt samhälle. Vi har en 
bred sammansättning av medlemmar inom olika sektorer i civilsamhället såsom 
Bygdegårdarna, Hyresgästföreningen, studieförbund, lokala utvecklingsgrupper, socialt 
engagerade föreningar och företag, Ekobanken, Coompanion Norrort - Roslagen, etniska 
föreningar, föreningar verksamma inom kultur och ekonomiska föreningar. Vi har föreningar 
verksamma i förort och på landsbygd i vårt län. 
  

 
 
 



Verksamhet 
  
Arbete med Medlemsregister  
Under året har Conny Mörke, Philip Lönegren och Per Israelsson haft ansvar för detta men 
även Jan Runfors och Asha Ismail har hjälpt till att få ordning på kontaktuppgifter till våra 
medlemsföreningar. 
  
Arbete med Bygdebanken 
  
Då Hela Sverige ska leva genom "Stärka regionalt" tagit beslut om en översyn av och om en 
förändring avvaktar vi detta arbete men Conny Mörke är fortsatt ansvarig för bygdebanken.  
Utöver Conny Mörke har också Philip Lönegren access till bygdebanken. 
  
  
  
Information/kommunikation med medlemmar 
  
Vi har under verksamhetsåret haft 4 digitala utskick av vårt nyhetsbrev. Marianne Nord 
sammanställer nyhetsbreven och Conny Mörke e-postar ut och Philip Lönegren publicerar 
på hemsidan. 
  
Mellan utskicken av nyhetsbrev har Conny Mörke e-postat ut varierad information till 
medlemmarna ifrån bland annat riksorganisationen Hela Sverige ska leva samt information 
ifrån medlemmarna. 
  
Vi har en grupp på Facebook som administrerats av Philip Lönegren och Conny Mörke. 
  
 
Arbete med Hemsidan 
  
Philip Lönegren har haft ansvar för att sprida information och uppdatera vår hemsida. 
  
 
Sprida information om Hela Sverige ska levas kansli och verksamhet 
  
Vi sprider alla relevanta inbjudningar från Hela Sverige ska leva till våra medlemmar samt till 
andra aktörer som kan ha nytta av de seminarier som erbjuds. Lokala ekonomidagarna, 
servicekonferensen är exempel på sådana. 
  
Vi berättar om vår riksorganisation och delar material då vi deltar på olika möten både i den 
ideella och i den offentliga sektorn. Balansrapporter och broschyrer om finansiering, service 
med mera 
  
 
Påverka på lokal och regional nivå 
  
Vi har haft digitala möten med medlemmar i länet för erfarenhetsutbyte och för diskussion 
om samarbeten och att göra gemensamma projekt. 
  
Vi deltar i Länsstyrelsens partnerskap för landsbygd- och skärgårdsutveckling och i arbetet 
med Landsbygdsprogrammet. Jan Runfors deltar i LAG inom Leader Stockholmsbygd. 
  
Vi har deltagit i utvecklingsarbetet med Region Stockholms Landsbygds- och 
Skärgårdsstrategi och i möten med Länsstyrelsen. 
  



 
Kunskapsöverföring 
  
Vid de digitala möten vi haft har kunskapsöverföring och samtal om samarbeten mellan vår 
förening och lokala och regionala medlemsföreningar har kunskapsöverföring varit viktigt 
inte minst för erfarenhetsutbyte och rådgivning. Vi har haft digitala- och telefonmöten inför 
eventuellt projektsamarbete med Spånga Blå Band, kring stadgefrågor med lokala 
utvecklingsgrupper, där vi kunnat ge tips och råd, informerat om Hela Sverige ska leva riks, 
om Bredbandsforum och om medlemsfrågor av olika slag. "Hur går vi till väga då vi bildar en 
lokal utvecklingsgrupp i vår bygd? Är ett exempel på fråga som kan leda till 
rådgivningsinsatser.    
  
Vi har publicerat information och inbjudningar till konferenser med mera på hemsidan, 
Facebook och i nyhetsbrev från många av våra medlemsföreningar och samarbetspartners. 
Vi har publicerat och spridit information från vår riksorganisation. 
  
Vi har på grund av pandemin träffat ett fåtal tjänstepersoner regionalt och i kommuner där vi 
berättat om vår förening och vad gör och kan göra. Vi har lyft olika frågor som integration, 
bostäder, kommunikationer, lokala utvecklingsplaner, ökat samarbete mellan olika sektorer 
med mera. 
 
  
Projekt 
  
Vi inledde under 2020 ett samarbete med Coompanion Sverige projektägare Empowerment 
+. Detta arbetsmarknadsprojekt är vi sedan i mars tillsammans med, ABF, 
Riksidrottsförbundet, Funktionsrätt Sverige, Rädda barnen, Smart, Convoy, IF Metall 
partners. Vi håller just nu på med planering och vi räknar med att kunna presentera planen 
för projektet i sommar. Pågår till december 2022. 
  
   
Länsbygderådets egen punkt 
  
Vi deltar på många offentliga och ideella arenor i vårt län. Vi har ökat vårt engagemang i 
landsbygdens och förortens många utmaningar. Mycket mer finns att göra för att vi ska få 
det lokala demokratiska utvecklingsarbetet att öka. Det krävs att den offentliga, privata och 
idéburna sektorn arbetar i partnerskap och med helhetssyn på regionalt och lokalt 
utvecklingsarbete. Med ett sådant arbete tror vi att vi på sikt få en långsiktig hållbar och 
demokratisk utveckling i vår region. Vi i civilsamhället behöver också öka vår samverkan. 
Det finns några utmaningar vi särskilt vill fokusera på och dessa är vad vi kallar ”ömsesidig 
integration” och ”städers, tätorters och landsbygders samarbete”. 
  
 
Summering 
  

 Kontakter med landsbygdskommuner har skett i mindre omfattning än planerat 

 Medlemskontakter och besök hos föreningar har fått ske digitalt 

 Goda kontakter Länsstyrelsen och Region Stockholm. Deltagit i workshops för den 
nya Landsbygds- och Skärgårdsstrategin 

 Aktiva och engagerade ledamöter 

 Förbättrat administrativt arbete 

 Ökat kompetensen i styrelsen om Landsbygdsprogrammet och Laedermetoden samt 
i andra områden viktiga för oss som förening 

 Omsättning 199 600 kronor 



 Två utåtriktade arrangemang med föredrag om projekt och möte erfarenhetsutbyte 
lokala grupper  

 Fyra nyhetsblad + nyheter, inbjudningar med mera på hemsida och Facebook 

 Tjugofem Lokala utvecklingsgrupper  

 Tjugofem andra medlemsföreningar + några enskilda personers stödmedlemskap 

 Inlett samarbete för ESF projekt med Coompanion Sverige Empowerment +   
 
   
  
  

Slutord  
  
Känns overkligt då vi år 2021 i april med några rader ska sammanfatta vårt föreningsarbete 
för året 2020. Covid 19 har förändrat tillvaron för oss i alla samhällssektorer. Många av i 
civilsamhällets organisationer möts nu bara i telefonmöten eller digitala möten. Mänga 
föreningars verksamheter ligger nere och föreningar kan ha det besvärligt med ekonomin. 
  
Nu har dock vaccineringar kommit i gång och vi planerar och hoppas på start av några 
aktiviteter i höst. Känns bra.  
  
Vi är optimister och ser framåt mot att det snart ska vända och vi alla får mötas på ”riktigt”. 
Liten oro finns att det kommer påverka världen ett längre tag, då många länder knappt 
påbörjat vaccineringen för sina medborgare medan vi i de rikare delarna kan vara klara i 
sommar. Känns mindre bra.  
  
Vi kan se tillbaka på 2020 som ett i huvudsak bra år trots pandemin. Vi har inlett nya 
samarbeten och ökat kunskaperna i vår styrelse om bland annat Landsbygdsnätverkets, 
  
Nu när vi tittar i backspegeln vad vi gjort förra året är det ett år med digitala möten hos våra 
medlemmar, i kommuner och vårt deltagande Landsbygdsprogrammet, i Leaderarbetet och i 
Region Stockholms Landsbygds- och Skärgårdsstrategi. 
  
Ett stort engagemang från styrelsen och att fler tagit på sig uppdrag har gjort detta möjligt 
och givetvis det engagemang och gensvar vi har fått från våra medlemmar. 
  
Ett speciellt tack till Marianne Nord från Bygdegårdarna Stockholmsdistriktet för hennes 
utmärkta arbete med vårt nyhetsbrev.  
  
Tack till alla som bidrar till den regionala och lokala utvecklingen och till ett ökat samarbete 
land och stad. 
  
   
  
  
Jan Runfors                                       Asha Ismail                                        Conny Mörke 
   
  
 
  
Per Israelsson                                    Louise Modig Hall                              Nikola Vojnovic 
  
 
  
  
Joseph Tekle                                      Philip Lönegren                                 Fazal ur-Rahman 


