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Inledning 

Våra mål för året 2019 var att besöka medlemsföreningar. Besöka och skapa kontakter med Landsbygdsutvecklare 

i de kommuner i länet som deltar i Leader (ett av EU:s program för Landsbygdsutveckling inklusive hav och fiske). 

Dessa är Leader Upplandsbygd, Leader Sörmland, Leader Sörmlandskusten och Leader Stockholmsbygd. Vi är 

medlemmar i Leader Sörmlandskusten och Leader Stockholmsbygd där vi också ingår i LAG-gruppen(styrelsen).  

Ett annat mål har varit att skapa en bra och tydlig administration med ansvariga förtroendevalda för olika 

funktioner som; Information genom hemsida, nyhetsbrev och sociala medier, Medlemsregister och Bygdebank 

samt Försäkringsansvarig. Detta har vi gjort (Försäkringsansvarig i år). 

Ytterligare mål har varit att fler förtroendevalda ska delta och representera oss i olika sammanhang vilket gör alla 

delaktig och skapar kontakter, vilket är bra för organisationen. 

Satsningen på ett mera utåtriktat arbete i vårt län med flera förtroendevalda och personer i vårt nätverk som deltar 

i våra aktiviteter och representerar oss i olika sammanhang har gjort att våra utgifter för arvoden ökat under 2019. 

Vi deltog i partnerskapet för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen och i de workshops om Landsbygds- och 

Skärgårdsutveckling som Landstinget i Stockholms län (Region Stockholm 2020) arrangerade 2019 med 

representanter från privat, offentlig och idéburen sektor. 

Vi deltog i panelsamtal på Norrtäljes första Landsbygdsforum tillsammans med Coompanion Norrort/Roslagen, 

SIKO (Skärgårdsföreningarnas paraplyorganisation) och Leader Stockholmsbygd. Cirka hundra representanter 

från civilsamhällets organisationer från Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård deltog och mötet avslutades 

med val av personer ur dessa föreningar att ingå i ett Landsbygds- och Skärgårdsråd. 

Vi är medlemmar och ingår i styrelsen för Ideell Kulturallians Stockholms län.  

Vi är medlemmar och deltar i nätverket Forum Syds arbete som är ett av Sida stött Östeuropanätverk.  

Vi är medlemmar i Microfond Öst. 

Ett mål var att få ordning och reda i Bygdebanken, som är en kunskapsbank med anslutna civilsamhälles-

organisationer som finns på vår hemsida. Meningen är att man där ska kunna ta del av andras idéer och projekt. Vi 

har även en lista på våra betalande medlemsföreningar. Detta administrativa arbete tar en del tid då föreningar i 

båda dessa listor inte alltid meddelar uppdateringar av sina kontaktuppgifter.  

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 tre nyhetsbrev som skickades digitalt till medlemmar samt till 

andra kontakter i våra nätverk. 

Vi har utsett ansvarig för Byalagsförsäkringen. 

Vi har utsett ansvariga för sociala medier och hemsida samt medlemsregister inklusive bygdebanken. 

Vi har under 2019 deltagit i ett nätverk kallat ”Mittsamverkan”, där länsavdelningar från Dalarna, Gästrikland, 

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 

vid tre tillfällen varav ett tillfälle var i Dalarna i möte ”mittsamverkan”. Detta utvecklingsprojekt är tänkt att stärka 

länsavdelningarnas arbetssätt men också vara ett forum för dialog kring vår rörelses framtid men även för kritik 

och synpunkter på nationellt och regionalt arbetssätt. Projektet kommer presentera sina slutsatser under 2020. 

Vi har även deltagit i integrationskonferens som ABF haft samt andra konferenser. Vi har deltagit på Allmänna 

Arvsfonden informationsmöte om ”Organisering av ideellt arbete”. Vi har deltagit på de flesta konferenser som 

Hela Sverige ska leva finansierar eller medverkar i som samverkande part. Samt i Servicekonferensen och möten 

om ”Kontantupproret”. 
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Valberedning  Marianne Nord 

Ulla-Mai Ceder Lindberg 

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". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från AU möte som genomfördes på Mäster Olovs gården  

i Gamla stan våren 2020.  

Närvarande Asha, Jan, Conny och Per bakom kameran 

 

Sammanträden  

9 styrelsesammanträden: 14/1, 11/2, 13/3, 7/5 (konstituering), 7/5, 12/6, 25/9, 19/10, 11/11. 

9 AU-sammanträden: AU-mötena har varit både fysiskt och digitalt. Marianne Nord har deltagit med ansvar för 

nyhetsbrev och Philip Lönegren med ansvar för hemsida och Facebook. 

Årsmöte 11/4, planeringsmöte med styrelsen 19/10, höstmöte 30/11 

Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva finansierade möten 

Ordförandeträff 18 – 19 februari: Jan Runfors, Philip Lönegren. 

Årsmöte 16 april: Jan Runfors (Hela Sverige ska leva styrelse), Marianne Nord, Joseph Tekle. 

Ordförandeträff 17 – 18 september: Jan Runfors, Asha Ismail. 

Höstmöte 27 november: Jan Runfors (Hela Sverige ska leva styrelse), Conny Mörke, Marianne Nord. 



 

Ekonomi 
 
Balansrapport för 2019.pdf  bilaga 1 
  
Resultatrapport för 2019.pdf bilaga 2   

Kommentar till ekonomi och resultat 

Under 2019 har Hela Sverige ska leva Stockholms län fortsatt att konsolidera sin ekonomi, samtidigt som vi har 

kunnat utöka vår utåtriktade verksamhet i länet. 

De 120 677 kronor som försvunnit från organisationen kvarstår i balansräkningen som en mycket osäker fordran 

och har balanserats mot ett observationskonto. 

Flera åtgärder har vidtagits för att i möjligaste mån få tillbaka de felaktigt använda pengarna. 

Ekonomisk uppföljning 2019 

Vid uppföljning av 2019 års budget kan konstateras att intäkterna var 200 304 kronor och kostnaderna 172 184 

kronor. Årets resultat blev därmed 28 120 kronor. 2019 års intäkter var något lägre än 2018, minskningen var 1197 

kronor. Kostnaderna ökade däremot med 47 452 kronor. 

25 medlemsorganisationer betalade in medlemsavgifter på totalt 10 300 kronor under 2019. Jämfört med 2018 då 

27 medlemsorganisationer betalade in 10 500 kronor. 

Den största kostnadsökningen under 2019 var arvoden och arbetsgivaravgifter.  Ökningen i förhållande till 

2018 var 84 481 kronor. Total kostnad för 2019 var 139 183 kronor. Ökningen speglar den ökade aktiviteten i 

verksamheten under 2019. Även resor och hotellkostnader ökade under året med 6042 kronor vilket också 

speglar den ökade utåtriktade aktiviteten.  

Då vi beslutat om att satsa på ett mera utåtriktat arbete i vårt län och att flera i styrelsen samt personer i vårt 

nätverk skall kunna delta i våra aktiviteter och representera oss i olika sammanhang där det är viktigt att vi finns 

med har våra utgifter för arvoden ökat under 2019. 

Under 2019 har styrelsen haft fortsatt fokus på att få administrationen att fungera med information och 

kommunikation, bygdebank, medlemsregister och ekonomiska rutiner. I budgeten för 2019 beräknades en 

kostnadsökning med 10 000 kronor för insatsen. 

Föreningens tillgångar är enligt balansrapporten 343 312 kronor men då ska man beakta att posten fodringar på 

120 677 kronor är en mycket osäker fordran. Den beräknade tillgången utan posten fordringar är 222 635 kronor.  

Kassa och banktillgångar uppgick till 208 699 kronor, en ökning med 27 209 kronor mot föregående år. 

Föreningens eget kapital ökade med 28 121 kronor till 219 643 kronor. 

Den förbättrade ekonomin i föreningen möjliggjorde ett ökat deltagande från länet i 2020 års landsbygdsriksdag 

och ett förbättrat samarbete med medlemsorganisationerna i länet liksom ökad samverkan med andra regioner. 

På grund av Covid-19 har år 2020 års landsbygdsriksdag ställts in och alla planerade utåtriktade aktivitet. En 

förbetalning på 15 250 kronor till Landsbygdsriksdagen 2021 har däremot gjorts. 

  



Värdegrund 

Så har vi jobbat med hållbarhet 

I vårt arbete väljer vi i första hand alltid den kommunala busstrafiken, tunnelbanan, och tåg då vi reser på olika 

uppdrag. Vid egna konferenser och liknande använder vi i första hand restauranger eller catering från den idéburna 

sektorn och vi handlar företrädesvis hållbart och närodlat till våra styrelsemöten och möten.  

Vi har under åren lyft frågorna om omställning och hållbar utveckling i många olika sammanhang med 

Länsstyrelsen, Region Stockholm och de partnerskap där vi deltar samt med våra medlemmar i workshops och 

konferenser. 

Så har vi jobbat med demokrati 

Arbetet med att utveckla, stödja och främja det lokala demokratiskt utvecklingsarbetet i länets bygder på ”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 ”Forum Syd” som arbetar med organisationer i Östeuropa för att främja utveckling inom 

många områden som till exempel demokrati, yttrandefrihet, social utveckling, föreningsutveckling med mera.   

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, Kooperativ rådgivning, etniska föreningar, 

föreningar verksamma inom kultur, 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 framförallt kontaktuppgifter till våra medlemsföreningar. 

 

Arbete med Bygdebanken 

Conny Mörke har under verksamhetsåret utsetts av styrelsen till ansvarig för bygdebanken.  

Utöver Conny Mörke har också Philip Lönegren access till bygdebanken. 

Conny Mörke har under verksamhetsåret erhållit introduktion- och utbildning av Philip Lönegren om 

bygdebanken. Vi har upplevt och funnit ett flertal tekniska problem och att systemet inte är användarvänligt. 

Kontakt har förts med kansliets personal Ulrik Strömberg och Henrik Andersson, inte minst för att vi använt oss 

av kansliets lokaler vid träffarna. Även Emma Hagel från Kronoberg har varit inkopplad, som teknisk support. 

Skrivelse har gjorts tillsammans med Mitt- samarbetet (I samarbete med länsavdelningar) för behandling av 

riksorganisationen där skarp kritik vänds emot bygdebanken. Bygdebankens vara eller inte vara måste tas upp 

inom Hela Sverige ska leva med alla länsavdelningar snarast! 

 



Information/kommunikation med medlemmar 

Vi har under verksamhetsåret haft 3 nyhetsbrevsutskick. Marianne Nord sammanställer nyhetsbreven och Conny 

Mörke e-postar ut och Philip Lönegren publicerar på hemsidan. 

Mellan nyhetsbrevsutskicken har Conny Mörke e-postat ut varierad information till medlemmarna ifrån bl.a. 

riksorganisationen Hela Sverige ska leva samt information ifrån medlemmarna. 

Vi har en facebookgrupp som administrerats av Philip Lönegren och Conny Mörke. 

I Norrtälje kommun som ingår i Leader Stockholmsbygd tog Jan Runfors och Asha Ismail tidig kontakt med 

kommunens utvecklingsstrateg och berättade om vår rörelse och vad vi gör. Kommunen var då inne i ett arbete 

med att ta fram ett Landsbygdspolitiskt program.  Vid ytterligare möten blev vi tillfrågade om att delta på 

kommunens första Landsbygdsforum i december där även val skulle hållas till ett Landsbygds- och Skärgårdsråd. 

Representanter i föreningslivet från sju bygder, ca etthundra personer bjöds in till möte där politiker och 

tjänstepersoner också deltog. 

Jan Runfors deltog i panelsamtal på Norrtälje kommuns första Landsbygdsforum där vi fick tala om lokalt 

utvecklingsarbete och om Hela Sverige ska leva inför ca etthundra föreningsrepresentanter från såväl skärgård som 

landsbygd. Conny Mörke från styrelsen deltog och vi delade ut material och fick en del kontakter. Vi har nu två 

nya lokala utvecklingsgrupper som medlemmar i Norrtälje kommun. Detta exempel på informationsarbete 

skickade vi in en rapport om till Hela Sverige ska levas kansli.  

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.  

Vi berättar om och vi besöker vårt kansli bland annat då vi har möten där. Detta är utmärkta tillfällen att 

presentera riksorganisationer för de som då deltar på våra möten. 

Vi har vid några tillfällen haft möten med kanslipersonal om Bygdebanken, hemsidan, sociala medier och 

Byalagsförsäkringen. 

Påverka på lokal och regional nivå 

Vi har besökt medlemmar i länet för erfarenhetsutbyte och för diskussion om samarbeten.  

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 Landstingets (nu Region Stockholm) Landsbygds- och Skärgårdsstrategi 

vid flera tillfällen under 2019. 

Vi har besökt Norrtälje och Nynäshamns kommuner där vi träffat landsbygdsutvecklare för att informera oss om 

kommunernas arbete med lokal utveckling samt diskutera samarbeten. 

Vi har kontakter med flera kommuners landsbygdsutvecklare för eventuella samarbeten. 

Vi har besökt förorten Valsta i Sigtuna kommun för att diskutera samarbeten med vår medlemsförening George 

Graham Foundation som i Valsta är engagerade i Grannskapsarbete med Sigtunahem och föreningslivet.  

Flera av våra ledamöter är engagerade i det lokala demokratiska utvecklingsarbetet i sina Bygder/Förorter. 



Kunskapsöverföring 

Vid möten och besök har vi haft kunskapsöverföring och samtal om samarbeten mellan vår förening och lokalt 

och regionalt engagerade medlemsföreningar. Det har varit kring grannskapsarbete och lokalt utvecklingsarbete 

med Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt, Coompanion Norrort/Roslagen och Coompanion Stockholm, Spånga 

Blå Band och Blå Vägen, ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Somaliska Riksförbundet, 

Romani Glinda, Tensta Konsthall, Ett Levande Hagalund, Hökarängens Stadsdelsråd, George Graham 

Foundation, Fisksätra Folkets Hus, Lokal och Global Utvecklingsgrupp i Fisksätra, Rågsved – Hagsätra 

samhällsförening. 

Vi har publicerat information och inbjudningar till konferenser med mera på hemsidan, Facebook och i 

nyhetsbrev från många av dessa föreningar men även från andra föreningar. 

Vi har träffat tjänstepersoner regionalt och i kommuner där vi berättat om vår rörelse men också lärt mer om det 

offentligas organisering och vad de ser som viktigt att civilsamhället kan göra. 

Projekt 

Projektet CINGO två i Belarus som vi deltagit i under flera år skulle avslutas med slutkonferens i år men på grund 

av Corona blev den inställd och vi kunde därför inte delta. CINGO gjorde en ansökan 2019 av fondmedel och vi 

var medsökande, men tyvärr blev det avslag. Vi har fortfarande kontakt med denna paraplyorganisation i Belarus 

som arbetar med att främja sociala arbetskooperativ, förenings- och landsbygdsutveckling i Belarus och som 

hämtat mycket kunskap och inspiration från svensk idéburen sektor. 

Länsbygderådets egen punkt 

Vi har under 2019 flyttat fram våra positioner genom att vi nu 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 i lokalsamhällen att öka. Det krävs av kommunerna att de 

”släpper taget” och låter civilsamhället delta på jämlik grund. Inte bara lyssna på oss då det är valtider utan över tid 

så kan vi på sikt få en hållbar och demokratisk utveckling. Vi i civilsamhället behöver också öka vår samverkan och 

inte bevaka våra revir. Det finns många utmaningar och det finns några utmaningar vi särskilt vill fokusera på och 

dessa är vad vi kallar ”ömsesidig integration” och ”stad och land i samarbete”. 

 

   

Två bilder från Höstmötet.  
L.G. Nilsson ordförande i Fisksätra Folkets Hus 
berättade på höstmötet om allt det fantastiska arbete 
som sker i Fisksätra Folkets Hus 



Summering 

 Mer utåtriktat arbete och besök landsbygdskommuner 

 Fler medlemskontakter och besök hos föreningar 

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

Skärgårdsstrategin 

 Aktiva och engagerade ledamöter 

 Förbättrat administrativt arbete 

 Omsättning 198 619 kronor 

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

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

 Tjugofem Lokala utvecklingsgrupper  

 Tjugofem andra medlemsföreningar + några enskilda personers stödmedlemskap 

 

Slutord  

Känns overkligt då vi år 2020 i maj med några rader ska sammanfatta vårt föreningsarbete för året 2019. Covid 19 

har förändrat tillvaron för oss i alla samhällssektorer. Många av i civilsamhällets organisationer möts nu bara i 

telefonmöten eller digitala möten. Verksamheter ligger nere och föreningar kan ha det besvärligt med ekonomin. 

Samlingslokaler står ofta tomma, sociala företag och ekonomiska föreningar med caféverksamheter och annat 

lider. Inget stöd som räcker till så vitt vi vet i skrivande stund till vår sektor från staten eller kommunerna förutom 

till verksamhet för äldre och verksamhet relaterad till Covid 19 vilket är bra men vår sektor behöver tillskott till 

hyror och annat.  

Vi är ändå optimister i våra världar och ser framåt mot att det snart ska vända och vi alla får mötas på ”riktigt” 

Vi kan se tillbaka på 2019 som ett i huvudsak bra år efter två tuffa år ekonomiskt men även tuffa då vi 2017 och 

2018 fick reda ut oegentligheter i två av våra dåvarande projekt. Vi har nu löst detta med våra finansiärer och Hela 

Sverige ska leva har varit ett stort stöd i detta arbete.  

Nu när vi tittar i backspegeln vad vi gjort förra året är det utåtriktat år med många besök hos våra medlemmar, i 

kommuner och ett stort deltagande Landsbygdsprogrammet, Leaderarbetet och 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 


