Verksamhetsberättelse 2018
Inledning
2018 har varit ett intensivt år för Hela Sverige Västerbotten fyllt av olika händelser och
många möten. Länsbygderådets roll och ambition har varit och är att vi vill utvecklas och
medverka till att vi tillsammans med andra, lyfter landsbygdsfrågorna till en högre nivå
och ger landsbygden ett erkännande och också driver frågor som landsbygden mår väl
av.
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Sammanträden
Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten på olika orter i Västerbotten med
syfte att lära känna fler bygder. Året började med ett möte i Baksjöliden 18 januari,
Anumark 18 mars (årsmöte), Överklinten 29 april, Dikanäs 2 september och Raggsjöliden 18 november. Dessutom har styrelsen haft ett Zoom-möte den 22 februari.
Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige finansierade möten
– Ordförandeträff 1
– Årsmöte/Landsbygdsriksdag
– Ordförandeträff 2
– Föreningsmöte/höstmöte
Ekonomi
Balansrapport Bifogas
Resultatrapport Bifogas
Kommentar till ekonomi och resultat Bifogas
Värdegrund
Vårt arbete med hållbarhet handlar dels om att förbättra oss som organisation, dels om
att bidra till en hållbar omvärld genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i
alla led. En viktig del när det gäller det ekologiska ansvaret är att vi minskat ner på antalet fysiska möten och kompletterat dem med zoom-möten.
Att värna demokratin är en viktig del i vår verksamhet. Under året har vi stöttat ett flertal föreningar och organisationer som upplevt att de inte fått komma till tals när kommuner, region och länsstyrelse agerat. Vi bedriver också vår egen verksamhet på ett så demokratiskt sätt som möjligt där vi lyssnar in bygderådens och utvecklingsgruppernas
synpunkter innan vi i Länsbygderådet fattar våra beslut.
Jämställdhet är mycket viktigt för oss och i styrelsen har vi fyra män och tre kvinnor. För
att få med fler ungdomar i styrelsen på sikt har vi valt att ha två adjungerande ungdomar i vår styrelse. Jämställdhetstänket finns hela tiden i vårt arbete. Man blir hela tiden
uppdaterad om hur vi ska tänka och agera och blir mer och mer medvetna om var brister
finns, men också om vilka möjligheter det finns att göra förändringar.
När det gäller mångfald hoppas vi kunna få med människor födda utanför Sverige i vår
styrelse.
Verksamhet
Medlemsregister/bygdebank
Under året har en uppdatering av Bygdebanken successivt gjorts.
Information/kommunikation med medlemmar
Kommunikation med de lokala grupperna sker via föreningens facebooksida, Hela Sverige
ska Leva Västerbotten, som har 727 följare. Det sker dessutom via mejl till 530 byar,
bygderåd och organisationer som vi har på vår sändlista. Facebooksidan uppdateras
varje dag med information och nyheter, där styrelsemedlemmar ansvarar för att hålla
den levande. Information via mejl går ut när det finns intressanta saker att berätta.
Hemsidan
Vi informerar också om tyngre nyheter på hemsidan som ligger under Hela Sverige ska
Leva Riks hemsida.
Raquel Johansson är vår webbredaktör och hon lägger ut relevant information där, bland
annat om aktiviteter där vi deltagit, till exempel debatter, möten eller konferenser. Vår

information från hemsidan hamnar automatiskt på Hela Sverige ska leva Riks hemsida så
att den informationen når ut i hela landet.
Påverka på lokal och regional nivå
Under året har bland vi annat tillsammans med Norrlandsförbundet och Vuxenskolan genomfört ett seminarium angående breddade skattebaser. Serviceprojektet som pågår för
fullt i Skellefteå och Storuman har också goda förutsättningar att påverka samarbetet
mellan kommunerna och byarna. I Norrlandsförbundets medlemstidning har vi publicerat
artiklar under året om aktuella landsbygdsfrågor. På Landsbygdsriksdagen fanns vi också
med i en monter med de övriga länsbygderåden i norra Sverige. En representant från
styrelsen har varit med i samrådsmöten som regeringskansliet organiserat kring integration och etablering och vi har även haft representanter med i möten som Länsstyrelsen,
Region Västerbotten och Länstrafiken anordnat. Vi arrangerade också tillsammans med
Folkets hus och parker till en diskussionskväll i Umeå, där Po Tidholm höll ett föredrag.
Kunskapsöverföring
Eldsjälsdagen genomförde vi tillsammans med bland andra Skellefteå, Norsjö och Malå
kommun och Leaderprojektet Skellefteå Älvdal. I år genomfördes den i Bastuträsk, Norsjö kommun. Där deltog också Hela Sverige ska Levas ordförande Åse Classon. På konferensen delade vi ut utmärkelsen Årets Eldsjäl i Västerbotten som i år gick till Clas-Johny
Sundelin och Roger Karlsson, från Åmsele och ett nyinstiftat hederspris gick till Stig Anderback, Umnäs.. Vi är också med i projektet Lapland a Culinary Region där vi var medarrangör till en konferens i Åsele om Inlandets matproduktion. På detta möte medverkade bland andra Hela Sveriges ska Levas ordförande Staffan Nilsson.
Projekt
Under året har projektet ”Service i samverkan” pågått där vi har med två kommuner –
Skellefteå och Storuman.
Summering
Under 2018 hade Hela Sverige ska Leva 129 medlemmar som är registrerade i Bygdebanken. Eldsjälsdagen är vårt största arrangemang och dessutom har vi deltagit i ett
flertal debatter om landsbygdsfrågor i länet. Vi har som remissinstans tyckt till om olika
frågor som berör landsbygden och vi har deltagit på en mängd konferenser både nationellt, regionalt och lokalt. Vi har representanter i styrelsen för Coompanion Nord, Convoy
och Norrlandsförbundet där vi också kan vara med och påverka. Dessutom ingår Magnus
Strömberg i Hela Sveriges Riksstyrelse och Gun Rehnman sitter i valberedningen.
Slutord
Styrelsen tackar samtliga medlemmar och övriga intresserade av landsbygdsutveckling
för ett gott samarbete 2018.
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