Verksamhetsplan för Länsbygderådet i Blekinge 2017
Styrelsen i Länsbygderådet avser att under 2017 arbeta med följande mål.
Organisation:


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 Blekinge län



bibehålla den uppbyggda ideella kanslifunktionen.



styrelsearbetet effektiviseras genom att arbetande kommittéer skapas

Länsbygderådets syfte är:


att verka för en levande landsbygd med god service



att arbeta med föreningens värdegrund - Demokrati, Mångfald, Hållbarhet och
Jämställdhet



att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet och entreprenörsverksamhet på
landsbygden



att hålla kontakt och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer

Länsbygderådet ska 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 lokal utveckling och entreprenörsverksamhet.

Utåtriktad verksamhet.
Styrelsen ska fördjupa och vidga:


Kontakter med olika myndigheter t ex länsstyrelsen, landsting, regionen och länets
riksdagsmän.



Föra en öppen dialog med samtliga länets kommuner om aktuella frågor som rör
landsbygden
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Påverka nationellt genom bedriva opinion och ha god kommunikation med
beslutsfattare



Stärka och fördjupa kontakt och dialog med de lokala utvecklingsgrupperna.



Underhålla och uppdatera hemsidan med aktuell information



Sprida information om goda exempel



Uppdatera Bygdebanken med information om våra medlemsföreningar

Styrelsen skall arbeta för:


att skapa positiv publicitet kring landsbygdsfrågor.



att starta debatter och andra aktiviteter i länet.



att delta aktivt i olika partnerskap



att stimulera utvecklingsgrupperna genom att utdela ett pris till (årets bästa
utvecklingsgrupp)

Utbildning:


under 2017 avser länsbygderådet att ytterligare stärka hela styrelsens kompetens
genom utbildningar och studiebesök



Genomföra informationsträffar med samtliga kommunbygderåd

Aktuella projekt:


Blekinge Utveckling i Samarbete (BLUTSAM)



Projektverkstad



Servicepunkter - en hållbara lokal servicelösning.



Mikrofonder för social ekonomi och lokal utveckling
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