Nyhetsbrev sept 2021

Medlemskap
På årsstämman i april i år presenterade styrelsen förslag upplägg för medlemskap i Hela
Sverige ska leva Sörmland. De olika länsavdelningarna runt om i landet har lite olika
upplägg kring medlemskap, och för Sörmland har ni inte behövt registrera er som direkt
medlem på flera år.
Det pågår en kartläggning över detta via Hela Sverige ska leva riks, och där önskemålet
är att finna mer jämlika förutsättningar för medlemskap i organisationen. Med ett sökbart
medlemskap kan vi lättare följa GDPR då vi enbart registrerar medlemmar och det går att
avsäga sig medlemskapet.
Vi kan erbjuda särskild medlemsnytta för medlemmar och det blir tydligare vem som har
rösträtt på stämmor för föreningen. Styrelsens förslag om avgiftsfritt medlemskap i Hela
Sverige ska leva Sörmland, antogs av stämman.
Som icke medlem kan ni fortfarande delta i öppna evenemang och aktiviteter arrangerat
av oss, ni kan även registrera er för att fortsätta få vårt nyhetsbrev och andra utskick som
exempelvis aktiviteter, Landsbygdsting och nätverksträffar.
Som medlem kommer vi kunna erbjuda lite extra aktiviteter, och medlemsnyttor som vi
nu arbetar fram bland annat tillsammans med samverkanaktörer. Redan nu har samtliga

medlemmar i organisationen tillgång till Hela Sveriges byalagsförsäkring. Vilket betyder
att alla utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva utan kostnad.
Läs mer om byalagsförsäkringen: https://helasverige.se/vem-aer-du/lokalutvecklingsgrupp/byalagsfoersaekringen/
Som lokal utvecklingsgrupp kan ni söka om kostnadsfritt medlemskap i Hela Sverige ska
leva Sörmland.
Det som utmärker en lokal utvecklingsgrupp är att den:







arbetar brett för bygdens utveckling och bästa
tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika
sammanhang
är öppen för alla och verkar offentligt
utses och arbetar demokratiskt, ofta som ideell förening
verkar i ett område, by eller ort som avgränsas av bygdens befolkning
föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende

Medlemsförening hos Hela Sverige ska leva Sörmland:





lämnar årligen efter genomfört årsmöte in
verksamhetsberättelse/verksamhetsplan samt uppdaterade kontaktuppgifter till:
hssl.sormland@gmail.com
sprider information från Hela Sverige ska leva Sörmland i sina nätverk.
utser representant med rösträtt för föreningen till Hela Sverige ska leva Sörmlands
årsmöten

Vill ni veta mer, eller få en blankett för ansökan om medlemskap maila er fråga till:
hssl.sormland@gmail.com

Leader – från idé till verklighet
Sörmland omfattas under den här programperioden av två Leaderområden – Leader
Sörmlandskusten och Leader Sörmland.
Det förstnämnda området innefattar de sörmländska kommunerna Nyköping, Oxelösund
och Trosa samt Södertälje och Salems kommuner. Övriga sörmländska kommuner ingår i
Leader Sörmland. Där finns också Kungsör och Nykvarns kommuner.
Varje Leaderområde har sin egen strategi och sina egna insatsområden. Dessa hittar du
på respektive hemsida, se nedan. Just nu pågår arbetet för fullt med att formulera
kommande strategi för nästa programperiod.
Alla projekt finns att läsa om på hemsidorna och många av dem har bäring på utveckling
av landsbygden på olika sätt. Som du kanske vet ska alla projekt som godkänts och
beviljats medel bygga på en trepartssamverkan. Samverkan mellan det ideella, offentliga
och privata. Vem som står som projektansvarig och sökande har mindre betydelse men
samverkan är en förutsättning.
Går ni och bär på en idé som ännu inte blivit verklighet – tveka inte att bolla er idé med
de ansvariga på Leaderkontoren.

Nominera till våra utmärkelser

Hela Sverige Sörmland kommer precis
som vanligt att dela ut utmärkelser till
landsbygdens vardagshjältar.
Senast 15 okt vill vi ha din nominering!

Namn och en kort motivering är det vi
önskar. Vi hoppas på samma otroliga
gensvar avseende antal nomineringar
som vi fick inför utdelningen 2020.

Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier
Vi har också en Youtubekanal som heter Hela Sverige ska leva Sörmland. Här finns filmer
från tidigare Landsbygdsting, 2020 års mottagare av utmärkelserna m.m.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva
Sörmland” på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på Gilla.
På Instagram heter vi hsslsormland.
Följ oss gärna!
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 Hela Sverige Sörmlands web
https://helasverige.se/soermlands-laen/
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett epostmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddela detta.
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