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Framtidens landsbygd!
Välkommen till en utbildningsdag om aktuella och angelägna frågor
När: 19 oktober 2013
Var: Bredgränd 14, Jönköping Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
Tid: 10.00 – 15.00
Anmälan: Senast 14 oktober till Kristina Fritz Tel:036-2906445 eller e-post kristina.fritz@sv.se
Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.
Program
10.00 – 11.00 Nya landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

Nyheter och förändringar.
Avdelningschef Nina Elmsjö Länsstyrelsen
11.00 – 12.00 Hur man kan påverka framtiden genom lokala studieplaner
Metoder och erfarenheter från LEADER projekt i Eksjö
Avdelningschef Siv Fransson Studieförbundet Vuxenskolan
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 14.00 LEA Lokal ekonomiska analyser

Ett verktyg som visar hur den lokala befolkningen kan skapa sysselsättning och
lokal tillväxt. Tidigare ordförande i Björsäters byalag, Tommy Aarna berättar om
hur man gjorde i Östergötland. Läs mer på hemsidan
http://www.helasverige.se/ostergotland/hssl-oestergoetland/
14.00 – 15.00 Vad behövs det för ekonomiska resurser?
”Foundracing - Hur hittar vi pengar?”
Siv Lindén, verksamhetsledare Winnet Jönköpings län och v.ordf Länsbygderådet
lotsar i denna spännande djungel.

Varmt välkomna till en högaktuell och inspirerande dag!

www.helasverige.se

Ni har väl inte missat
byalagsförsäkringen!

Vi är ett av 24 länsbygderåd i
Sverige och en del av Riksorganisationen Hela Sverige
ska leva som ger stöd och röst
åt byarörelsen på nationell
nivå.
Medlemmar är drygt 4 700
lokala utvecklingsgrupper och
40 medlemsorganisationer –
en växande folkrörelse som
ger företagsamma och
hållbara bygder i hela Sverige.
Vår uppgift är att stötta
grupperna, sprida
erfarenheter, stimulera
samverkan och synliggöra den
lokala nivån i länet.

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt nationella
medlemsregister omfattas.
Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring som
gäller för alla lokala utvecklingsgrupper i vårt centrala
medlemsregister, alla kommunbygderåd och alla
länsbygderåd
Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar
och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom
ingår ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring.
Anmäl din samhällsförening/byalag till vindfall@live.se
eller till Lars E Björck, Smedhemsvägen 28, 575 92
Hult så ombesörjer Länsbygderådet att en försäkring
tecknas.
Läs mer www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaarfoersaekring/

Övergång till e-post!
För att spara miljön kommer Länsbygderådet under året att övergå till att informera via Internet. Detta gör det
extra viktigt att vi har uppdaterade e-postadresser till alla lokal utvecklingsgrupper.
Ett stort tack till de som redan meddelat sina e-postadresser till oss!
Meddela ny/ändrad e-postsdress till Lars E Björk vindfall@live.se

Kontakta oss!
Länsbygderådet i Jönköpings län
Ordförande Marie Brask
Skiljevägen 3
574 35 Vetlanda

Tel: 070-2564408

www.helasverige.se

