Verksamhetsberättelse för Länsbygderådet i Blekinge 2016
Inledning
Länsbygderådet i Blekinge arbetar övergripande med frågor som rör hela länet. Styrelsen har
kontakt med myndigheter och andra organisationer t ex Hela Sverige ska Leva, Länsstyrelsen,
Region Blekinge, Arbetsförmedling, Almi, Coompanion, Blekinge idrottsförbund, SISU, m fl.
Kommunbygderåd finns i samtliga fem kommuner och dom har kontakt med kommunerna. I
första hand genom deras landsbygdsutvecklare som samtliga kommuner har anställda. Vid
behov deltar även Länsbygderådet vid kommunträffarna.
Länsbygderåden i Södra Sverige samarbetar med Hela Sverige ska Leva i Region Syd. Under
året har tre möten genomförts. Blekinge har i år haft ordförandeskapet.
Ordförande deltar i Länsstyrelsens träffar angående regional service och träffar angående
landsbygdsprogrammet.
Vi har en person som sköter Bygdebanken med byte av kontaktpersoner, nya medlemmar
m.m. Arbetet sker i samarbete med Kommunbygderåden.

Styrelse 2016
Länsbygderådets styrelse har under året bestått av:
Ordförande

Bengt Grönblad

Vice ordförande

Hjördis Clarberg

Kassör

Anders Andersson

Sekreterare

Marie-Louise Svensson

Ledamöter

Anders Petersson
Hans Gustavsson
Marianne Westerberg
Mats Paulsson
Olof Nyström
Jan-Anders Swenson
Jan-Erik Ronneback
Lars Åkesson
Emilie Pilthammar

Ersättare

Gunda Jeppsson
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Cecilia Rooth
Hans Nilsson
Sven Strandberg
Revisorer

Holger Nilsson
Per-Ola Håkansson

Ersättare

Ingvar Alinsson

Valberedning

Per Jeppsson
Dan Persson
Tommy Kalmteg

Sammanträden
Förutom årsmötet har vi genomfört 5 st. styrelsemöte samt 10 st. AU möte. I styrelsen har vi
minst en representant från varje kommunbygderåd. Kommunbygderåd finns i länets samtliga
fem kommuner. Vi har deltagit i Ordförandeträff 1, Hela Sverige ska Levas årsmöte samt
ordförandeträff 2 samt föreningsmöte/höstmöte.

Ekonomi
Balansrapport och resultatrapport bifogas.
Ingen större förändring har skett under året. Resultatet brukar variera lite men i år hamnade
det på plus. Föreningens verksamhet finansieras i första hand med årligt anslag från Hela
Sverige ska Leva samt projektmedel. I år har vi inte haft några större projekt utan i stället ett
par mindre förstudier. Under oktober 2016 påbörjades ett större projekt som kommer att pågå
under tre år. För att kunna klara nödvändiga utlägg under projektet krävs att vi har runt
500 000:- kr i kassan.

Värdegrund.
Den 2-3 december genomförde Länsbygderådet i Blekinge ett par utbildningsdagar för
styrelse och andra intresserade. Bland annat ingick en workshop då vi diskuterade föreningens
värdegrund - Demokrati, Mångfald, Hållbarhet och Jämställdhet. Josefin Heed från Hela
Sverige ska levas kansli i Stockholm medverkade och höll i en del av diskussionerna. Det var
ett 20 tal personer från styrelsen och föryngringsgrupp som deltog.
Resultat sammanfattades så här:
Demokrati: Tydliggöra syftet, marknadsföra, tillgänglig lokal, kommunbygderåden för
spridning m.m.
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Mångfald: Politiker, Nyanlända som startar företag, bjuda in fler målgrupper, bjuda in ung
företagsamhet.
Hållbarhet: Stötta en viktig aktör för hållbarhet i regionen, parallella seminarier mm.
Jämställdhet: Tid o plats, få ut inbjudan tidigt, programmet skall tilltala många, tänka på kön
och ålder m.

Medlemsregister och bygdebank
Det är inte helt enkelt att hålla ordning på alla uppgifter som rör våra medlemmar. Det
förändras hela tiden. Om inte annat så i samband med utskick får vi besked om några
uppgifter förändrat. Både Kommunbygderåd och Länsbygderåd är inblandade i detta arbete.
Vi köper också hjälp från en av våra utvecklingsgrupper som handhar det praktiska arbetet
med uppdatering av register och annat.

Information/kommunikation med medlemmar
Årets största medlemshändelse brukar vara årsstämman. Då bjuds alla utvecklingsgrupper in
till bl a mingel, enkel buffé, utdelning av pris till bästa utvecklingsgrupp i Blekinge. Det
brukar även innehålla medverkan från kommunalråd från den kommun vi befinner oss i. På
detta sätt försöker vi göra mötet till lite av vår högtidsdag för alla medlemmar och lokala
grupper. Inbjudan görs via både hemsida, E-post, samtal från styrelse och kommunbygderåd,
sociala medier samt vanliga brev.
Även kommunbygderåden genomför mer lokala möten där man tar upp aktuella frågor.
Naturligtvis genomförs även årsmöten då alla medlemmar i kommunen inbjuds.
Efter konferensen, projekt eller andra arrangemang brukar vi sammanställa och sända ut
rapporter som berättar vad som skett. Under 2016 har vi bl a genomfört konferenser med
ämnen Bostadsbyggande på landsbygden, Småföretag på landsbygden, Föryngrings i
föreningarna samt HSSL:s prioriterade frågor för 2017 – 21019.
Dessutom skickar vi varje år ut minst ett sammanfattande nyhetsbrev. Nyhetsbrev går ut till
alla via hemsida, brev, e-post och sociala medier.

Hemsidan
Även för uppdatering av hemsidan köper vi en tjänst från en av våra utvecklingsgrupper. Det
är dock vi i styrelsen som skriver och bestämmer själva innehållet. Så långt som möjligt
försöker vi publicera information om kommande aktiviteter samt rapporter från sådant som
genomförts.
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Från Länsbygderådets sida finns det även länkar till Kommunbygderåden och pågående
projekt.

Sprida information
Genom åren har vi fått ett omfattande nätverk bland kommuner, Länsstyrelse och Region,
företag på landsbygden och föreningar. Genom dessa kontakter försöker vi sprida information
om vårt arbete. Vi skickar även en stor del av materialet till Hela Sverige skall Levas kansli.

Påverka på lokal och regional nivå
Länsbygderådet i Blekinge har täta kontakter med t ex Länsstyrelsen, Regionen, Coompanien,
Idrottsrörelsen, ESF och Sydostleader. Inför projekt och konferenser skickar vi även
information till länets tidningar. Under året har det bland annat publicerats artiklar om våra
möten om Bostadsbyggande på landsbygden, Servicepunkter samt vårt arbete med
småföretagen på landsbygden.

Kunskapsöverföring
En tvådagarsutbildning Föryngringskonferens, En uppföljningsdag till
föryngringskonferensen, Uppstartmöte för projektet Blekinge Utveckling i Samverkan
Blutsam, Konferens om etablering av nyanlända på Landsbygden. Konferens hur skall vi få
fart på bostadsbyggandet på Landsbygden? Konferens med styrelsen, Kommunbygderådens
styrelse samt samtliga kommunutvecklare och medlemsorganisationerna om verksamheten
2017.

Projekt
En stor del av Länsbygderådets verksamhet sker i projektform. Genom att söka och få
projektmedel från olika organisationer får vi möjlighet att driva mer omfattande och utåtriktat
arbete.
Lokalt förankrat fiske – Projektet påbörjades under 2015 och avslutades i mars 2016. Syftet
var att på olika sätt lyfta fram det småskaliga fisket som en tillgång för landsbygden. En större
konferens med goda exempel genomfördes 2015. Resterande tid användes för att sprida
information till berörda som kommuner, andra organisationer och inom Hela Sverige ska leva.
Servicepunkter i Blekinge – Under året har vi slutfört en förstudie där vi undersökt
förutsättningar för att starta tio servicepunkter i Blekinge. En ny ansökan om att få fortsätta
har blivit avslagen från SydostLeader med motiveringar att ”själva idén saknar viss
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aktualitet”. Kontakter är åter tagna med SydostLeader och Tillväxtverket för att hitta andra
lösningar för finansieringen.
Blutsam – ESF har beviljat Länsbygderådet medel för att driva ett större projekt för
kompetensutveckling riktad mot småföretag på Blekinges landsbygd. Projektets analysfas
startade 1 oktober och avslutas 30 juni 2017. Därefter följer två år för att genomföra de
beslutade aktiviteterna.
Projektverkstad – Med detta projekt vill vi stödja våra utvecklingsgrupper när de vill starta
egna projekt. SydostLeader har beslutat stödja projektet men verksamheten har ännu inte
påbörjats.
Röst i sydöst – Länsbygderådet har blivit uppvaktade av två entreprenörer inom sång och
musik för att gemensamt driva ett kulturprojekt i länet. Ansökan är inlämnad till
SydostLeader men denna är ännu inte behandlad.
Dessutom medverkar Länsbygderådet i styrgruppen till Coompanions projekt Social
inkludering.

Slutord.
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det möjligt
att genomföra alla aktiviteter och konferenser samt till alla medlemmar och
utvecklingsgrupper som visat sin uppskattning för det arbete som lagts ned under året.
Inför 2017 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och beslutade aktiviteter som vårdar
och utvecklar landsbygden i Blekinge
Vi överlämnar därmed verksamheten till årsmötet för behandling.

Jämjö den 2017-04-05
Bengt Grönblad

Ander Andersson

Mari-Louise Svensson

Hjördis Clarberg

Mats Paulsson

Hans Gustafsson

Ander Petersson

Jan-Anders Swenson

Olof Nyström

Jan-Erik Ronneback

Lars Åkesson

Emilie Pilthammar

Marianne Westerberg
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