Information till Länsbygderådets i Blekinge medlemsorganisationer
Coronasituationen
Situationen för ideella föreningar och organisationer är under nuvarande förhållande
förödande. Inkomstkällor, som t ex marknader, helgevenemang, uthyrningar mm har
försvunnit. Möjligheterna till fysiska möten har minimerats och det är otroligt svårt att hålla
verksamheten levande. Den nya tekniken med sammanträden digitalt har inte slagit igenom
helt. Mycket beror på att många saknar kunskap om den nya tekniken. Det finns ju i nuläget
inte heller möjligheter att anordna kurser då man behöver mötas för att kunna få ihop knopp
med knappar att trycka på.
Länsbygderådet kan bara beklaga den uppkomna situationen och gemensamt ska vi försöka
hitta vägar framåt för vår organisation.
Kommunikationsplan
Styrelsen arbetar med att ta fram en kommunikationsplan för att hitta nya, enkla vägar till att
nå ut och nå fram till alla parter som vi samarbetar med och framförallt hur vi ska nå ut till er
som är våra medlemsorganisationer.
Så fort planen är klar kommer vi att kommunicera den med er först av alla.
Projektverksamheten
Som ni alla förstår så ligger hela projektverksamheten väldigt lågt i nuläget. Serviceprojektet i
Norje och Kyrkhult har fått förlängd projekttid t o m den 31 december 2021. Det innebär inga
nya pengar men en utökad möjlighet att förverkliga projektet i Kyrkhult. Projektet i Norje har
avvecklats. Tyvärr uppstår det problem på vägen. ICA-handlare har pga avtal ingen möjlighet
att skapa utlämningsställen utanför butiksorten. Samtal pågår för att hitta lösningar för
Kyrkhult.
Projektet Projektverkstaden har fått förlängd tid och förhoppningen är att utbildningen, som
ska leda till fler experter som kan lära ut hur man skapar och skriver projekt, gå att genomföra
under 2021 i samarbete med Region Kalmar.
Länsbygderådens Region Syd
Vi har ett nära samarbete med våra respektive regioner i Syd. Regionen består idag av
Blekinge, Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Sjuhäradsbygden. Tyvärr har
arbetet tappat fart under detta besynnerliga år men nu ska ett årsmöte hållas och vi ser fram
emot ett närmande, troligtvis digitalt till en början, under år 2021 till gagn för oss alla
landsbygdsivrare.
Kommunikation i nuläget och framöver
Styrelsen föreslås återuppta det vardagliga arbetet genom att kommunicera via nätet med
sammanträden och att även vara öppen för snabba telefonmöten vid behov.
Planen är att styrelsen sammanträder den 20 januari 2021. Därefter träffas styrelsen den 18
februari och den 20 april 2021. AU sammanträder ca 14 dagar innan respektive styrelsemöte.
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Årsmötet planeras preliminärt att hållas utomhus den 20 maj 2021.
Naturligtvis återkommer vi med mer specificerade uppgifter vartefter.
Länsbygderådet kan bara be er hålla i och hålla ut så vi kan se fram emot att på nytt få träffas
fysiskt om än utomhus i en inledning.
Efter varje möte kommer en kort sammanfattning att skickas ut så ni får veta att det faktiskt
fortfarande arbetas om än i något mindre skala.
Strävan att utveckla landsbygden och skärgården lägger vi inte ner.
Länsbygderådet i Blekinge önskar er alla
God Jul och Ett Mycket Bättre Nytt År
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