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Inledning 
Många av våra mål för 2021 kunde inte genomföras som fysiska möten på grund av Covid 19 vilket 
gjorde  att styrelsen fick fortsätta även detta år med digitala möten. Även möten med Hela Sverige 
ska leva, medlemsorganisationer, kommuner, projektet Empowerment + och testbädd Ojobbigt 
Norrtälje kommun, Leader Stockholmsbygd och Leader Sörmlandskusten, Region Stockholm, 
Länsstyrelsen, Landsbygdsnätverket med flera blev digitala möten.  
Vi vet att fortfarande har många föreningar medlemmar som inte hade möjlighet att delta eller 
svårigheter med de olika digitala verktygen. Tufft att fortfarande många personer står utanför och 
inte kan delta. Vi har dock påbörjat arbetet med att ge support till enstaka ledamöter så de kan lära 
sig. 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. 
Digitala informationsmöten har definitivt en framtid och genom funktioner som samtalsrum under 
ett webbinarium kan vi till exempel ha grupparbeten tillsammans i mindre grupper. 
Vi blev i mars partners i det nationella Socialfondsprojektet Empowerment + med Coompanion 
Sverige som projektägare. Övriga partners är ABF, Riksidrottsförbundet, Funktionsrätt Sverige, IF 
Metall, Rädda Barnen, de kooperativa egenanställningsföretagen Convoy och Smart. I detta arbete 
för att stärka civilsamhällets roll som aktör inom arbetsmarknadspolitiken arbetar vi med 
temagrupperna; Kompetens- och kapacitetsutveckling, Innovation, vad kan civilsamhället erbjuda 
det offentliga och privata inom området, GIG ekonomin, hur vi mäter det vi gör - utvärdering. 
Arbete görs med blandade grupper i partnerskapet. Vi har också ett antal testbäddar för att pröva 
nya metoder inom arbetsmarknadsområdet. Projektet som är en förstudie har slutdatum för 
aktiviteter den sista oktober 2022.   
Vi har under 2021 deltagit i partnerskapet för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen och haft positiva 
möten med Region Stockholm där vi presenterat oss samt Empowerment + och vår testbädd 
Ojobbigt i Norrtälje kommun.  
Vi är medlemmar och Jan Runfors har varit ledamot och Philip Lönegren är ersättare i styrelsen för 

Ideell Kulturallians Stockholms län 2021 till årsmötet 2022 då Conny Mörke blev ledamot. Philip 
kvarstår som ersättare. 
Vi är medlemmar i Leader Stockholmsbygd och representeras av Jan Runfors i styrelsen. 
Vi är medlemmar i Leader Sörmlandskusten 
Vi är medlemmar och deltar i nätverket Forum Civ:s (civilsamhället) 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 och 
vårt eget medlemssystem var inte bra och för tungrott. Nu i vår 2022 får vi ett enhetligt 
medlemsregister i Hela Sverige ska levas alla länsavdelningar som kommer att vara enkelt att 
administrera.  
Vi har börjat arbetet med att visa vilken medlemsnyttan är i vår rörelse. Vi tar nu tagit 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 ansvariga för Medlemsregisterhantering. 

Vi har ansvariga för sociala medier och hemsida. 
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 och avslutas under 2021. 



Vi har deltagit på Allmänna Arvsfonden 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 detta projekt. 
 

Styrelsen   
Ordförande Jan Runfors, Rågsved-Hagsätras Samhällsförening 

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 

 Lars Björklund Edsbro framtid 
 Joseph Tekle, Fisksätra Folkets Hus 
 Fazal Ur-Rehman, Pakistanska föreningen Nacka 
 Nikola Vojnovic, ABF Södertälje 
 

Revisorer  Tekola Worku Rågsved - Hagsätra samhällsförening till och med hösten 2021 

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. 
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 28 april juni digitalt med L G Nilsson som årsmötesordförande. L G Nilsson är 
ordförande i Fisksätra Folkets hus. Konstituerande styrelsemöte hölls efter årsmötet. 
Höstmötet var den 23 november digitalt. På höstmötet delades priser och diplom ut till arets lokala 
utvecklingsgrupper. Det blev Framtid Edsbro och Hökarängens stadsdelsråd som fick priserna. Efter 
det att motiveringar till pristagarna läst upp berättade pristagarna om hur mycket det betydde för 
dom att få dessa priser, uppskattningen som de kanske inte alltid får i det lokala utvecklingsarbetet. 
Viktigt att bli sedda och få erkänsla för sitt arbete.  
I projektet Empowerment + och testbädd "Ojobbigt" har vi haft möten med lokala föreningar och 
medlemsföreningar, kommuner, Region Stockholm digitalt för att berätta om framförallt idén med 
testbädd. Att skapa nätverk och plattformar där idéburen, offentlig och privat sektor samarbetar för 
minskad arbetslöshet och ökat företagande har i några kommuner vi haft kontakt med tagits emot 
med stort intresse. Likaså av Region Stockholm som tycker det vore bra om dessa nätverk kan 
etableras i fler kommuner i länet. Efter förstudien är detta något vi nu börjat arbeta med som ett 
eventuellt kommande projekt.  
 
 
 
Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva finansierade möten 
På Ordförandeträff 17 februari deltog Jan Runfors och Asha Ismail. 
På årsmöte den 22 april deltog Jan Runfors, Asha Ismail och Conny Mörke som ledamot i Hela 
Sverige ska levas styrelse. 
På ordförandeträff 21 september deltog Jan Runfors och Asha Ismail. 
På Höstmöte 30 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 vi har deltagit i de möten som sänds digitalt. 



Våra ansvariga för hemsida, sociala medier, Facebook och Bygdebanken har haft kontakter med 
kansliet i olika frågor som rör deras arbete. Vi har flera i styrelsen deltagit i de utbildnings- och 
informationstillfällen som kansliet på Hela Sverige ska leva bjudit in oss till om den nya hemsidan 
och det nya medlemsregistret. Vi har även bildat en info- och kommunikationsgrupp och gjort en 
plan för vårt arbete med detta gentemot medlemmar. Planen omfattar våra nätverk, regionen, 
Länsstyrelsen, Leaderområden i vårt län och kommunernas näringslivsansvariga samt 
Landsbygdsrådgivare. 
 
Vi påbörjade projekt i december med medel vi sökt från Hela Sverige ska leva. Arbetet handlade i 
huvudsak om att starta en lärprocess samt förbereda och implementera den nya hemsidan och 
medlemsregistret.   
Conny Mörke har varit vår projektledare och arbetsgruppen som deltagit i projektet har varit Per 
Israelsson vår kassör, Jan Runfors och Asha Ismail ordföranden, Philip Lönegren ansvarig hemsida 
och sociala medier och ledamot samt Marianne Nord ansvarig för våra nyhetsbrev.     

 
Ekonomi 
 

Ekonomisk redovisning för 2021 

 
Bilaga 1 Resultatrapport för 2021 
Bilaga 2 Balansrapport för 2021 
Bilaga 3 Budgetuppföljning 2021 
Kommentarer  
Ekonomin under 2021 för Hela Sverige ska leva Stockholms län har påverkats av pandemin. Några 
större medlemsorganisationer är inte längre medlemmar längre vilket påverkar intäkterna från 
medlemsavgifterna. Projekten Empowerment+ och Informationskommittén som startats upp under 
2021 har däremot påtagligt förbättrat vår ekonomi. 
Vid uppföljning av 2021 års budget framgår vilka prioriteringar som inte fullföljdes under året. 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. Digitala möten har pga. pandemin ersatt de fysiska mötena.  
Däremot har antalet digitala möten som arvoderats i de båda projekten ökat under perioden.  
De två projekten har under året väsentligt ökat vår omsättning med intäkter på 109 250 kronor för 
Empowerment+ och ersättning till Infokommiten 80 000 kronor. Medlemsavgifter har betalts in med 
7600 kronor samt erhållet bidrag från riksorganisationen med 190 000 kronor. Totalt uppgår 
omsättningen till 386 863 kronor. Då är även öresutjämningen medräknad. 
Vid uppföljning av 2021 års budget kan konstateras att intäkterna var 386 863 kronor och 
kostnaderna uppgick till 334 011 kronor. Årets resultat blev därmed 52 852 kronor.  
2021 års intäkter ökade med 187 264 kronor i förhållande till 2020. Kostnaderna ökade däremot 
med 150 451 kronor.  
17 medlemsorganisationer betalade in medlemsavgifter på totalt 7 600 kronor under 2021, jämfört 
med 2020 då 25 medlemsorganisationer och tre enskilda personer betalade in 9 600 kronor.  
Den största kostnadsökningen under 2021 var arvoden och arbetsgivaravgifter i förhållande till 
budgeterade medel. Ökningen var 129 586 kronor. Ökningen förklaras med att det tillkom två 
projekt under året, Empowerment+ och Informationskommittén som inte fanns med i budgeten för 
2021 men väsentligt ökat organisationens verksamhet.  
Under 2021 har styrelsen haft fortsatt fokus på att förbättra vårt medlemsregister, hemsida och 
Facebook samt säkra en kontinuerlig utgivning av vårt nyhetsblad. Bildandet av 
Informationskommittén har kraftigt påskyndat detta arbete. 
Föreningens tillgångar år 2021 är enligt balansrapporten 295 417 kronor mot 223 244 år 2020. En 
ökning med 72 173 kronor. Kassa och banktillgångar uppgick till 261 695 kronor år 2021, en ökning 
med 52 692 kronor mot föregående år.  



Föreningens eget kapital år 2021 ökade med 52 852 kronor till 288 535 kronor. 2021 års resultat för 
samtliga verksamheter blev 52 852 kronor. 
 År 2021 har återigen varit ett speciellt år med många digitala möten och betydligt fler utåtriktade 
aktiviteter. Pandemin har fortsättningsvis 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 ett flertal 
områden samt driva två separata projekt.  
 

Värdegrund 

Så har vi jobbat med hållbarhet 

I vårt arbete under 2021 har alla möten 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.  Hållbara gröna 
näringar har bland annat genom Asha Ismail och Jan Runfors engagemang i Landsbygdsnätverket 
kommit att bli något vi kommer arbeta mer med i framtiden. Genom seminarier inom projektet 
Empowerment + och vår testbädd  har vi under året påbörjat en planering för en serie webbinarier i 
samarbete med flera organisationer  om gröna och blå hållbara näringar i vårt län.         
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 
med i två arbetsgrupper; grön miljögrupp och en grupp Empowerment. 
Vi är medlemmar och Jan Runfors är ledamot i styrelsen i Ideell Kulturallians Region Stockholms 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. Vi har deltagit i digitala workshops med region 
Stockholms kulturförvaltning om dessa frågor. Vi har med flera länsföreningar skrivit en 
debattartikel som publicerades i DN den 4 april 2021.   
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 samlingslokalorganisationer, 

studieförbund, lokala utvecklingsgrupper, socialt engagerade föreningar och företag, Idéburen bank, 
Kooperativ rådgivning, 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 har vi inte lagt kraft i detta arbete men Conny Mörke är fortsatt ansvarig för bygdebanken.  

Utöver Conny Mörke har också Philip Lönegren access till bygdebanken. Vi har istället koncentrerat 
vårt oss att följa och lära oss om utvecklingen av det nya medlemsregistret. 
 
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. 

Vi har haft en artikel publicerad i lokaltidningen Mitt i Söderort i anslutning till att vi delade ut priset 
för årets lokala utvecklingsgrupp till Hökarängens stadsdelsråd. 
Vi har tillsammans med andra länsföreningar skrivit under och fått publicerat en artikel och upprop 
om att Region Stockholm måste stötta den fria kulturens utövare i länet. Publicerades den 4 april i 
DN. 
Vi bildade under hösten en informations- och kommunikationsgrupp med fem deltagare från 
styrelsen samt Marianne Nord som är ansvarig för vårt nyhetsbrev. Vi har nu en plan för detta 
arbete. Bilaga 4 

Arbete med Hemsidan 

Philip Lönegren har haft ansvar för att sprida information och uppdatera vår hemsida. Under hösten har 
vår informationsgrupp deltagit på möten om den nya hemsidan som lanseras i mars 2022.   

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, Ny i Hela Sverige ska 
leva där de två nyvalda ledamöterna Jan Hultman 4H Kårsta och Lasse Björklund Framtid Edsbro 
deltog. 
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 har i arbetet med Empowerment + och testbädd "Ojobbigt" Vi har haft digitala möten med lokala 
grupper i Norrtälje, medlemsföreningar i länet och tjänstepersoner i Norrtälje kommun men även 
med Region Stockholm 
Vi deltar i Länsstyrelsens partnerskap för landsbygd- och skärgårdsutveckling och i arbetet med 

Landsbygdsprogrammet. Jan Runfors deltar i styrelsen för Leader Stockholmsbygd. 

Vi har deltagit i möten med Region Stockholms Landsbygds- och Skärgårdsansvariga tjänsteperson för 
att informera om oss och om projektet Empowerment + med Testbädd "Ojobbigt" och även i i 
Norrtälje kommun. Vi har spridit information om Landsbygdsnätverket och haft möten med 
Länsstyrelsen. Alla möten på telefon eller digitalt. 
 
 



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 projekt med Allmänna 
Arvsfonden 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. 
Vad bygdebolag är har presenterats på ett möte för styrelse och medlemmar.  
Vi har på grund av pandemin haft digital möten med tjänstepersoner regionalt och i kommuner och 

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 startade i mars med Coompanion Sverige som projektägare arbetet med Empowerment + och 
testbädd "Ojobbigt" i Norsjö, Lycksele kommuner i Västerbotten och i Norrtälje kommun i 
Stockholms län. Vi är partners i detta projekt med ABF, Riksidrottsförbundet, Funktionsrätt Sverige, 
Rädda barnen, Smart, Convoy och IF Metall. Projektets mål är visa hur genom arbete i temagrupper 
och i testbäddar på att vi i civilsamhället kan vara en lika viktig aktör som den offentliga och privata 
sektorn inom arbetsmarknadspolitiken. Projektet pågår till december 2022. Bilagor 5 och 6  
 
Länsbygderådets egen punkt 

Covid 19 drabbade en av våra förtroendevalda Tekola Worku revisor i vår förening som tyvärr avled 
av följderna av denna sjukdom på hösten. Tekola som var en eldsjäl i det lokala föreningslivet i 
Rågsved och kassör i den lokala utvecklingsgruppen i Rågsved är djupt saknad av oss alla som lärde 
känna honom.  
Vi deltar på många offentliga och ideella arenor i vårt län. Vi har ökat vårt engagemang i landsbygdens 

och i 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 lite mindre omfattning än planerat 

 Medlemskontakter och besök hos föreningar har fått ske digitalt 

 Goda kontakter Länsstyrelsen och Region Stockholm är etablerade 

 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 

 Flera utåtriktade arrangemang med föredrag och workshops om vårt projekt i testbädd 

Norrtälje och Empowerment +. Möten för erfarenhetsutbyte mellan lokala grupper men 

kommunen Norrtälje som deltar i vår testbädd. 

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

 Tjugofem Lokala utvecklingsgrupper  



 Tjugofem andra medlemsföreningar + några enskilda personers stödmedlemskap 

 Samarbete med partners i ESF projektet Empowerment + har givit oss nya kontakter   

 
Slutord  
Känns overkligt då vi år 2022 i april med några rader ska sammanfatta vårt föreningsarbete för året 2021. 
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 i skrivande stund har sakta föreningslivet återgått till att ha fysiska möten och många föreningar 
som har mötesplatser kan använda dessa igen vilket är mycket glädjande. Samtidigt fortgår en 
mängd möten på Zoom, Skype och Teams och är här för att stanna. Bra på många sätt för det spar 
långa resor och tid.  
Nu finns en annan oro och det är att alltfler länder i världen visar på antidemokratiska ledarskap. 
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 Landsbygdsnätverket, landsbygdens behov av 
arbetskraft inom många branscher samtidigt som bostadsbyggandet och service är eftersatt.  
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 mellan 

landsbygd, tätorter och städer i vårt län.. 
 
 

Jan Runfors Asha Ismail Conny Mörke 
 
 

              Per Israelsson              Lasse Björklund                Nikola Vojnovic 
 
 

               Joseph Tekle                                      Philip Lönegren                                    Jan Hultman  
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