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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten och 7 AU-möten.

Årsstämma
Årsstämman hölls den 3 april 2013 på Kreativum i Karlshamn. Ordförand Bengt Grönblad kunde
särskilt hälsa välkommen till landshövding Berit Andnor Bylund och Katarina Johansson från
Region Blekinge.
Pris för bästa lokala utvecklingsgrupp tilldelades ”Green Teens”.
Till ordförande för årsmötet valdes Arne Strand.
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade projektledaren Anders Andersson projektet Blekinge
Utveckling i Samverkan nya video med information om genomförande och resultat.

Administration
Länsbygderådets styrelse driver verksamheten på ideell basis. Ordföranden sköter korrespondens
och utskick av handlingar och kassören sköter kassaförvaltningen.

Organisation
Länsbygderådet i Blekinge ingår i riksorganisaionen Hela Sverige Ska Leva. Medlemsbasen är
hembygdsföreningar, byalag, utvecklingsgrupper och andra föreningar verksamma på
landsbygden. Vid årets slut fanns 218 registrerade medlemsorganisationer. Dessa ingår också i
något av de fem Kommunbygderåden.

Samverkan
Länsbygderådet samverkar i sitt arbete med Länsstyrelsen, Region Blekinge och statliga
myndigheter. Via Kommunbygderåden sker också samverkan med de fem kommunerna i länet.
I specifika frågor och projekt samverkar Länsbygderådet också med enskilda
medlemsorganisationer samt med Leader Blekinge.
Samverkan sker också med övriga länsbygderåd inom Region Syd, som omfattar Skåne,
Blekinge, Halland, Jönköping och Kalmar län.

Landsbygdsriksdagen
Föreningens arbete präglades på många sätt även under 2013 av Landsbygdsriksdagen.
Arrangemanget som sådant var mycket lyckat och det har också gett en hel del efterverkningar.
Förutom att Länsbygderådet blivit mer känt hos både allmänhet och myndigheter så var både
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fiske- och integrationskonferensen en direkt följd av arbetet med Landsbygdsriksdagen. Den
”Blekingetallrik” som serverades under invigningen har också levt vidare.

Fiskekonferens
Det kustnära fisket och dess kringaktiviteter är en viktig förutsättning för tillväxt i våra
kustsamhällen och fiskelägen. ”Kustfisket- en plattform för tillväxt” var en konferens som vi
arrangerade i Hörvik den 3:e september tillsammans med bla Länsbygderådet i Kalmar och Skåne
samt Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Skåne län. Tillströmningen av deltagare var över
förväntan. Medverkade gjorde både generaldirektörer, departementsråd, landhövding,
kommunalråd och forskare inom området.
Styrgruppen arbetar nu vidare med fråga och planerna inför en uppföljning hösten 2014.

Integrationskonferens
Länsbygderådet i Blekinge stod som ansvarig för en konferens om Överenskommelsen inom
integrationsområdet, måndagen den 21 oktober, på Ronsalen vid Ronneby brunn. Arrangemangen
genomfördes tillsammans med bl a Länsbygderådet i Kalmar, Länsstyrelserna i Kalmar och
Blekinge län samt SIOS. Syftet var att lyfta fram och uppmuntra ett utökat samarbete i
integrationsfrågor mellan regering, offentliga aktörer och de ideella organisationerna. Nästan 200
personer deltog på konferensen. En mindre uppföljning planeras nu att genomföras under hösten
2014.

Projekt
Blutsam – Vid halvårsskiftet avslutade vi vårt stora projekt Blutsam. Ett ESF-projekt för
kompetensutveckling av småföretag på landsbygden. Arbetet startade redan 2008 med en
förstudie där Anders Andersson var projektledare. Genom projektet har länets småföretag fått del
av komptensutveckling för nästan 8 milj kr. Ett unikt projekt som kunnat påverka många företag
på ett positivt sätt. Vi har också haft tillfälle att åka runt till några platser i landet för att
informerat om projektet och Länsbygderådet.
Green action - Länsbygderådet står som ägare av ungdomsprojektet Green Action 2013. Ett
projekt för att utveckla nätverket kring miljöföretagen Take Action, Live Gren Production och
ungdomsföreningen Green Teens. Bland annat ska det bildas en fullt fungerande förening med
stadgar, medlemmar och hemsida. Projektledare är Sissa Pagels och Louise Linden från Green
Teens.
Studieresa till Polen - I samarbete med Östra Blekinge Biodlarföreningen har ett projekt
genomförts med bland annat en studieresa och informationsmöten. 25 personer deltog på en
tvådagars resa till några biodlingsföretag i Polen. Projektet finansierades till hälften med
deltagaravgifter och hälften med medel via Länsstyrelsen.
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Nya projekt
Det svenska landsbygdsprogrammet är ännu inte fastställt för perioden 2014 – 2020. Detta
innebär att det ännu inte finns så mycket nya medel att söka för projekt inom
landsbygdsutveckling.
Blutsam – Efter flera nya ansökningar har vi till slut blivit beviljade medel från Länsstyrelsen och
Region Blekinge för att fortsätta arbetet med Blutsam. Syftet med det nya projektet är att finna en
modell och finansiering för att permanenta arbetet med att hjälpa småföretagen på Blekinges
landsbygd med sin kompetensutveckling. Projektet genomföras på halvtid under hela 2014.

Sveriges trädgård
Sedan länge har Blekinge förknippats med begreppet ”Sveriges trädgård”. Av någon anledning
har bl a Region Blekinge ifrågasatt om detta är ett namn värt att använda. Länsbygderådet
lämnade tidigt in ett remissvar där vi pekade på att varumärket är väl förankrat och positivt laddat
i hela Sverige. Men enligt länets turistchef Leif Wictoren är det nu beslutat att det nya
varunamnet för Blekinge ska vara ”Underbara Vatten”.
I oktober hade vi hade ett möte i Backaryd där vi bjudit in Länsturistchefen för att diskutera
frågan. Trots att beslut redan är taget så står det naturligtvis alla fritt att använda vilka namn som
helst. Vi på Länsbygderådet ser det som viktigt att fortsätta värna om begreppet Blekinge –
Sveriges trädgård.

Representation
Länsbygderådet har varit representerat i styrelsen för Hela Sverige Ska Leva genom Bengt
Grönblad och i dess valberedning genom Hjördis Clarberg. De har också representerat vid
HSSL:s årsmöte och vid olika konferenser.
I Region Syd har Bengt Grönblad, Hjördis Clarberg och Anders Andersson representerat
Länsbygderådet i Blekinge.
Bengt har även representerat föreningen hos Länsstyrelsen vid arbetet med Regional service och
regional utvecklingsplan samt i Leaders Blekinges Lag-grupp.

Övrigt
I mitten av november samlades representanter från Länsbygderådet och kommunbygderåden i
Äggaboden för att genomföra en sk Framtidsinriktad process med metoden Open Space. Temat
var ” Landsbygdens livskraft i Blekinge län år 2018. Hur gör vi den möjlig?”
En Skype-utbildning har under året genomförts hos Cela på Soft center i Ronneby tillsammans
med övriga Länsbygderåd i Region Syd. Vi har för avsikt att använda verktyget mer för att kunna
genomföra kortare möten på distans.
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Bygdebanken har uppdaterats med samtliga medlemsorganisationer. Hela Sverige ska leva har
tecknat en försäkring som gäller för alla medlemsorganisationer. Förutsättningen är dock att
dessa är registrerade i Bygdebanken.

Slutord
2013 blev inte det lugna år som många trodde. Tvärtom fylld med aktiviteter. Genom att vi blivit
mer uppmärksammade så har vi också blivit inbjudna till aktiviteter som vi tidigare inte deltagit i.
Nya möten och konferenser medför både nya värdefulla kontakter men också mer arbete. Genom
engagerade medlemmar och gott samarbete med kommunbygderåden har allt fungerar bra.
Styrelsen vill tacka alla samverkansparter för gott samarbete under 2013 och vi ser med tillförsikt
fram emot ett nytt verksamhetsår.
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