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Helt ny Byalagsförsäkring!
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.

gäller från den 1 juli 2012
Nu kan du och din utvecklingsgrupp bli försäkrad genom Hela Sverige
ska leva - och det kostar inte en krona extra!
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.

Vår styrelse 2012

Om ni ska ha en tillställning, behöver ni inte anmäla det i förväg, ni
behöver inte heller anmäla vilka som deltar.

Anmäl din samhällsförening/byalag till vindfall@live.se eller till Lars E
Marie Brask (Vetlanda)
Björck, Smedhemsvägen 28, 575 92 Hult så ombesörjer
Siv Lindén (Jönköping)
Länsbygderådet att en försäkring tecknas.
Ingemar Karlsson (Adelöv)
Bo Ljungqvist (Anneberg)
Läs mer www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaar-foersaekring/
Bo Adolfsson (Gislaved)
Christina Lindberg (Värnamo)
Gunhild Carlsson (Malmbäck)
Kontakta oss!
Kenneth Petersson (Stockaryd)
Barbro Rasmussen (Marieholm)
Länsbygderådet i Jönköpings län
Suppleanter Lars E Björck (Hult)
Ordförande Marie Brask
Mats Wellermark (Värnamo)
Skiljevägen 3
Malin Körner Björk (Värnamo)
574 35 Vetlanda
Valberedning Hans-Olof Austli (Anneberg)
Christian Schéle (Värnamo)
Tel: 070-2564408
Johanna Stejdahl (Mariannelund)
Ordf:
V ordf:
Kassör
Ledamöter

www.helasverige.se

Följ med oss till Landsbygdsriksdagen
7-9 september i Blekinge!
Landsbygdsriksdagen är Sveriges största konferens och mötesplats för alla som jobbar med
landsbygdsutveckling. Här samlas representanter från lokala grupper, kommuner, länsstyrelser, statliga
verk och politiker på riksplanet, liksom deltagare från intresseorganisationer och den privata sektorn.
Länsstyrelsen har beviljat Länsbygderådet Jönköpings län projektmedel för att genomföra en resa till
Landsbygdsriksdagen 2012. Projektet ger samhällsföreningar och byagrupper i länet möjlighet att
kostnadsfritt delta (resa, mat och logi ingår).
Program 7 september
06.00
Avresa med buss från Nässjö (vidare över Vetlanda)
08.30
Ankomst hotell Scandic Karlskrona
09.00
Kommunbesök Karlskrona (valfritt program se www.helasverige.se )
16.30
Mingel och småplock av närproducerade delikatesser på Marinmuseum
Program 8 september
08.00
Buss till Ronneby Brunn
08.30
Inledning Hela Sverige ska levas ordförande
08.45
Reflektioner och lärdomar från fredagen
09.05
Föreläsningar och seminarier (valfria föreläsningar se www.helasverige.se )
16.45
Avslutning för dagen
19.00
Middag på Ronneby Brunn
Program 9 september
08.30
Buss till Ronneby Brunn
09.00
Inledning
09.05
Mixade föreläsningar
11.00
Kaffe och hemfärd med buss
Länsbygderådet Jönköpings läns förhoppning är att länet kommer att representeras av många
medverkande samhällsföreningar och byagrupper.
För anmälan och mer information kontakta marie.brask@eksjo.se tfn 070-2564408. Observera att det är
begränsat antal platser så först till kvarn gäller men länsbygderådet ser gärna en jämnt deltagande från
hela länet.
Mer information om landsbygdsriksdagen och fullständigt program hittar du på www.helasverige.se

En angelägen önskan!
Länsbygderådet arbetar just nu med att uppdatera adresslistan till länets alla samhällsföreningar och
byalag.
Alla samhällsföreningar/byalag som senast den 30 juni skickar in uppgifter om kontaktperson, adress
och e-postadress deltar i en utlottning där 10exemplar av Tjuva-Jösses memoarer lottas ut. Lägg därtill
att ni också får en försäkring till er samhällsförening/byalag så finns ingen anledning att vänta!!
Uppgifterna skickas till vindfall@live.se eller Lars E Björck, Smedhemsvägen 28, 575 92 Hult.
Mer information om Landsbygdsriksdagen finner ni på www.helasverige.se

www.helasverige.se

