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Årsmötet genomfört

I de annorlunda vi lever i just nu är det inte alltid så lätt att få till möten mellan människor.
Möten som i många fall är viktiga för en organisation och dess utveckling, kanske t.o.m.
överlevnad i vissa fall.
Vi sköt upp vårt planerade årsmöte som också skulle innehålla en spridningskonferens
om lokal service. Då Hela Sverige ska leva Sörmlands stadgar säger att årsmötet ska vara
genomfört senast 31 maj valde vi till slut att ha ett digitalt årsmöte.
Verktyget Zoom användes för årsmötet och det fungerade utmärkt. Årsmötet samlade 25
deltagare totalt och presidium, valberedning, revisor och ytterligare några få samlades
fysiskt i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Flen. För att följa med i dagordningen,
begära ordet och för att kunna ha sluten omröstning användes ett annat digitalt verktyg,
vilket också fungerade tillfredsställande.
Det blev en hel del förändringar i styrelsen och i de andra för verksamhetens viktiga
funktionerna valberedning och revisorer. Valberedningen är faktiskt fulltalig enlig
stadgarna, fem stycken. Dessa finns namngivna nedan och en kort presentation av hela
styrelsen kommer i nyhetsbrev i augusti.
Den nya styrelsen har konstituerat sig på ett digitalt möte och även genomfört ett första
fysiskt möte. En planeringsdag för det framtida arbetet kommer att genomföras den 21
augusti. Vad styrelsen konkret ska sätta tänderna i kommer också i nästa nyhetsbrev.

Landsbygdsriksdag

Hela Sverige ska leva, riksorganisationen, har beslutat att flytta Landsbygdsriksdagen 2020 på grund av situationen med Covid-19 (corona) samt det rådande
förbudet mot större folksamlingar. Nya datum är 23-25 april 2021 i Jönköping.
För dig som vill engagera dig för en aktiv landsbygd är Landsbygdsriksdagen helt rätt
forum. Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största
evenemang och en av Europas största mötesplatser för lokal och regional utveckling och
landsbygdsfrågor.
Tidigare i år tilldelades Hela Sverige Sörmland med Nyköping som huvudort att stå som
arrangör för Landsbygdsriksdagen 2022. Eftersom årets Landsbygdsriksdag flyttas fram
blir det fallet även med nästa. Enligt styrelsebeslut av Hela Sverige ska levas
riksorganisation kommer Sörmland att stå som värd 2024.
Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt men under rådande omständigheter får vi
acceptera beslutet och ser fram emot 2024 års arrangemang. Ska vi se det positivt så får
vi mer tid på oss för att göra 2024 års Landsbygdsriksdag riktigt bra!
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Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier

Hela Sverige ska leva Sörmland (Länsbygderådet) finns på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook.
Vi finns nu också på Instagram. Där heter vi hsslsormland. Följ oss gärna!

Även vår hemsida har blivit mer levande än förut. Gå gärna in på vår hemsida och har du
synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på hssl.sormland@gmail.com
Webadressen är https://helasverige.se/soermlands-laen/
Web: www.helasverige.se eller Länsbygderådets web
https://helasverige.se/soermlands-laen/
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett
e-postmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddelar detta.

