Verksamhetsplan för Länsbygderådet i Blekinge
Styrelsen i Länsbygderådet avser att under 2014 arbeta med följande:

Syfte
Länsbygderådets syfte är att:
¤ stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet och entreprenör- och
företagsverksamhet på landsbygden.
¤ hålla kontakt och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer.
¤ verka för en levande landsbygd med god service.
¤ arbeta med jämställdhet enligt Hela Sverige ska levas Jämställdhetsstrategi.

Organisation
Styrelsen avser att:
¤ bibehålla den uppbyggda ideella kanslifunktionen.
¤ styrelsearbetet effektiviseras genom att arbetande kommittéer skapas.
¤ länsbygderådet är partipolitiskt och religiöst obunden och verksamheten
bygger på principen ”nerifrån och upp”.
¤ medlemmar är till Länsbygderådet anslutna bygdegrupper.
¤ styrelsen består av personer från medlemsorganisationer, bygdegrupper och
Kommunbygderåd i Länet.
¤ engagera oss i det fortsatta samarbetet med övriga Länsbygderåd i Region Syd

Verksamhet
Länsbygderådet skall verka genom:
¤ information – möten – goda exempel – rådgivning – som bollplank.
¤ kommunikation – samverkan – erfarenhetsutbyte – nätverksbyggande.
¤ opinionsbildning – projektarbete – utvecklingsfrågor – remissinstans.
¤ kurser – utbildning – seminarier – projektledarutbildning – konferenser.
¤ service till lokala utvecklingsgrupper.
¤ driva projekt som gynnar det lokala utvecklingsarbetet och entreprenör- och
företagsverksamhet.
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Utåtriktad verksamhet.
Styrelsen skall fördjupa och vidga:
¤ kontakterna med olika myndigheter ex. länsstyrelsen, landsting, regionen och
länets riksdagsmän.
¤ stärka och fördjupa kontakt och dialog med de lokala grupperna.

Styrelsen skall arbeta för:
¤ skapa positiv publicitet kring landsbygdsfrågor.
¤ starta debatter och andra aktiviteter i länet.
¤ deltaga aktivt i olika partnerskap
¤ stimulera utvecklingsgrupperna genom att utdela ett pris till årets bästa
utvecklingsgrupp

Utbildning:
¤ under 2014 arbetar Hela Sverige ska leva med utbildningspaket som ska
erbjudas alla Läns- och kommunbygderåd samt övriga medlemsorganisationer

Aktuellt:
¤ Miljö och Fiske konferens
¤ Projekt Blekinge Utveckling i Samarbete
¤ Integrationskonferens
¤ Projekt Green Action i samarbete med Green Teens
¤ Underlag för nya projektansökningar
¤ Genomföra nationell projektledarutbildning
¤ Arbeta för skapande av servicepunkter och stödja arbetet för lokal
upphandling i varje kommun
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