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Kallelse till Länsbygderådet Jönköpings läns
årsstämma 2013
Jönköpings läns lokala utvecklingsgrupper hälsas välkomna till
Länsbygderådets årsstämma 2013.
På plats finns också Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket, för att berätta om
framtidsvisioner för landsbygden, landsbygdssäkring och hur man kan arbeta aktivt med
landsbygdsutveckling på lokal nivå.
Läs mer om Christel Gustavsson på http://selandet.wordpress.com/om-christel-gustafsson/
Dag och tid: 23 mars kl 10.00
Plats: Vrigstad Värdshus
Anmälan till ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com senast 20 mars.

Enklare förtäring serveras!

Välkommen!!
Kontakta oss!
Länsbygderådet i Jönköpings län
Ordförande Marie Brask
Skiljevägen 3
574 35 Vetlanda
Tel: 070-2564408

www.helasverige.se

Övergång till e-post!
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.

För att spara bland annat 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

...

Ni glömmer väl inte…
att anmäla era förändringar och nya kontaktpersoner vid eventuellt
styrelseledamotsbyte ute i era lokala utvecklingsgrupper! Detta för
att Länsbygdeerådet ska ha en uppdaterad adressbas och kunna
förse er med ny och intressant information.
Anmälan görs till Lars E Björck vindfall@live.se

Påminnelse om den nya byalagsförsäkringen!
gäller från den 1 juli 2012
Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt nationella medlemsregister omfattas.
Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring som gäller från 1 juli 2012 för:
- alla lokala utvecklingsgrupper i vårt centrala medlemsregister
- alla kommunbygderåd
- alla länsbygderåd
En komplett grundförsäkring
Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang.
Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring. Kort sagt är det en grundförsäkring som
täcker de flesta gruppernas behov. De grupper som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa
försäkringar på egen hand.
Ansvars- och rättskyddsförsäkring kan gälla om utvecklingsgruppen orsakar skada för någon annan.
Exempelvis om någon skadar sig i samband med ett arrangemang eller om utvecklingsgruppen hamnar i tvist
med en leverantör.
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.
Adresser, aktuell information och annat finner du på vår hemsida
http://www.helasverige.se/jonkoping/om-lbr-joenkoeping/organisation/styrelse/
Läs mer www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaar-foersaekring/
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