Verksamhetsberättelse för Länsbygderåden
Region Syd 2011.
Styrelse
Regions syds styrelse har under 2011 bestått av Albert Karlsson ordförande, Eva Svensson
kassör fram till årsmötet i april därefter Ingemar Karlsson, Bengt Grönblad vice ordförande,
sekreterare Christer Eriksen fram till årsmötet därefter Hjördis Clarberg samt ledamöterna
Lars-Olof Sjöstedt, Bo Lönnqvist, Malin Kind, Connie Asterman.
Revisor
Kenneth Petersson
Styrelsemöte
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträde varav ett årsmöte i Ronneby.
Årsmöte
Årsmöte avhölls den 7 april 2011 på Ronneby Brunn.

Medlemmar
Följande föreningar har varit medlemmar i Region Syd.
Länsbygderådet Kronoberg
Länsbygderådet Blekinge
Länsbygderådet Jönköping
Länsbygderådet Kalmar
Länsbygderådet Skåne
Representation
Region Syd har varit representerat på Emmabodakonferensen genom Bo Lönnqvist, Hjördis
Clarberg, Lars-Olof Sjöstedt.
Bo Lönnqvist fått inbjudan från LBR Skåne för att tala om lokala planer.
Verksamhet
Bengt och Lars-Olof har besökt Linnéuniversitetet eftersom Region Syd vill påbörja ett
visionsarbete och vill undersöka om Linnéuniversitetet kan tänkas vara intresserat att delta i
denna process.Bo och Anders (Anders kassör i Länsbygderådet Blekinge) har undersökt
möjligheten till förstudie för projekt ”Utflyttning från landsbygden”. Sökt projektmedel av
Leader Blekinge men gick ej igenom. Leader Småland sagt tveksamt men med samverkan
kanske, femtio tusen kronor finns att söka och som kan användas till förstudie. Bo och Anders
kommer att arbeta vidare med frågan.
Att det varit lokala träffar och engagemang för Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9
september 2012.Informationsutbyten om vad som händer i respektive län.
Undersökt möjlighet för utbildning av styrelsernas ledamöter i jämställdhet, lokala planer,
projektverksamhet.
Erfarenhetsutbud vad gäller att driva projekt.
Claes Becklin ”Hela Sverige ska leva” arbetar som projektansvarig och besökt Reg
Syds styrelse för att informera om projekt.
Slutord

Styrelsen för Region Syd har under 2011 utvecklat regionens verksamhet. Genom en
medveten satsning på information och kontakter med föreningar och organisationer på
landsbygden, i respektive hemlän. Att hålla kontakt med myndigheter inom Region Syd och
bygga nätverk och att verksamheten går i ”Hela Sverige ska levas” anda.
Regions Syds styrelse tackar medlemsföreningarna samt myndigheter och organisationer för
det gångna 2011 och ser fram emot ett givande 2012.
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