Kontor
Telefon: 0481-633 63

Välkommen till oss!

Mobil: 0730-47 36 83

Vi är en ideell förening som är partipolitiskt & religiöst obunden.

E-post: kronoberg@helasverige.se

Medlemskapet för föreningar är kostnadsfritt!

2019
Ordförande

www.helasverige.se/kronoberg

Åsa Dahlström

www.facebook.com/helasverigekronoberg

Mobil: 0733-26 01 13

www.instagram.com/helasverigekronoberg

E-post: asa.dahl@bredband.net
Ordförande

Följ oss på Facebook och Instagram!

Gunnar Petersson
Mobil: 070-755 26 97
E-post: gunnar.petersson@flyinge.nu

Kom ihåg att uppdatera era korrekta kontaktuppgifter så ni inte
missar något!

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation

Kunskapsbanken

med sitt säte i Stockholm. finns förlängda armar, länsavdelningar, som är
uppbyggda på lite olika vis i varje län.

* Här ska man kunna söka och även knyta goda kontakter

Vi i Kronoberg har ett kontor i Älghult

* I Kunskapsbanken/enkäten ska varje medlemsförening uppdatera sin

som ligger i Kronobergs enda glesbygdskommun, Uppvidinge. Vi har
representanter från hela länet i styrelsen. Intresserad av att vara med i
styrelsen? Hör av dig!

Vi i Kronoberg har ca 221 medlemsföreningar

* Se Kunskapsbanken som en marknadsföring
förening.

Hela Sverige ska leva Kronobergs uppgifter!
1. Att vara en samlande kraft för våra medlemsföreningar

En medlemsförening är en ideell förening som är aktiv i sin bygd, den kan
kallas för t ex samhällsförening, sockenråd, ekonomisk förening,
fiberförening, idrottsförening, hembygdsförening eller bygdegårdsförening.

2. Att tillvarata bygdernas gemensamma intresse

Alla är välkomna att bli medlemmar hos oss.

5. Att sprida erfarenheter inom bygdeutvecklingen i Kronoberg

Anmäl dig till vårt kontor.
Läs mer om oss på hemsidan.

6. Att initiera tillkomsten av nya lokala bygdegrupper/föreningar

www.helasverige.se/kronoberg

8. Att förmedla och/eller genomföra utbildning som grupperna

Vad krävs för att bli medlem?
* Att föreningen är verksam i Kronobergs län
* Att föreningen fyller i sin verksamhet i vår Kunskapsbank
* Att föreningen söker sitt medlemskap via vårt kontor eller via vår hemsida

3. Att samverka för en Levande Landsbygd
4. Att stimulera och stödja de lokala medlemsföreningarna

7. Att lyfta fram landsbygdens frågor och bedriva opinionsfrågor
efterfrågar
9. Att vara kontaktorgan till Hela Sverige ska leva riks, Länsstyrelse,
Regionförbundet och andra regionala organisationer
10. Vi har en uppdaterad hemsida med mera information

