Verksamhetsberä ttelse 2012
Senaste revidering 2013-03-03
Styrelsen för Hela Sverige ska leva – Sandviken (organisationsnummer: 06802439-0513) får
härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Ingrid Blanck, ordförande, vald vid årsmöte 2012 för en mandatperiod på 2 år
Olle Thåström, sekreterare, vald vid årsmöte 2012 för en mandatperiod på 2 år
Stefan Hedlund, kassör, vald vid årsmöte 2011 för en mandatperiod på 2 år
Gudrun Strömstedt, suppleant, vald vid årsmöte 2012 för en mandatperiod på 1 år.
Styrelsen har genomfört 8 protokollförda styrelsemöten under 2012 samt 3 möten under
2013 fram till årsmötet.

Medlemmar
Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret 23 registrerade organisationer inom Sandvikens kommun.
Styrelsen arbetar för att få flera medlemsföreningar för att stärka föreningens auktoritet i gemensamma landsbygdsfrågor i Sandvikens kommun.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god, vilket till stor del beror på intäkter som anordnare av fas 3verksamhet. Kostnaderna har varit låga. De största posterna utgör lokalhyror.
På grund av vissa förändringar som berörs nedan har lokalerna i Storvik och Åshammar
sagts upp.
Redovisningen av ekonomin i detalj framgår av separat balans- och resultaträkning.

Verksamhet
Uppföljning verksamhetsplan 2012
I enlighet med verksamhetsplanen har mycket arbete lagts på att få igång byaföreningar. Ett
stort problem är att få fungerande styrelser. Det är många som gärna vill ha en organisation
som tar hand om gemensamma frågor, men få personer vill ta på sig styrelseuppdrag.
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I Åshammar och Årsunda har föreningar kunnat starta under året tack vare personliga engagemang på respektive ort.
I Järbo har en viss startpunkt initierats i och med diskussionen om Kyrkskolans framtid. Frågan är dock om en ny förening är det rätta på den orten eller om byfrågor kan hanteras av
någon av de många föreningar som finns.
Vi har av olika skäl inte haft kontakter med den arbetsgrupp som fanns för Storvik, bland annat för att tiden inte räckt till för detta också.

Projektstöd
Under året har fyra projektansökningar behandlats och godkänts. Föreningarna Flying Eagles, Järbo Hembygdsförening och Hosjö Midsommarförening har fått bidrag. Endast den
första har avrapporterats ännu.
Det fjärde beslutet rörde bidrag för deltagande i Landsbygdsriksdagen 2012 i Ronneby, men
i praktiken kunde finansieringen lösas på annat sätt.

Fas 3
Föreningen hade i början av året fem personer inom fas 3-programmet sysselsatta. Under
året har tre av dessa gått vidare till andra verksamheter och en person har tillkommit.
Medarbetarna blev alla i december inviterade till ett julbord tillsammans med styrelsen.
Efter årsskiftet har en övergått till arbete inom projektet Landsbygdsriksdagen 2014.
Det är tveksamt om vi kan fortsätta med samma omfattning under 2013 då vi inte längre har
samma stöd i arbetsledningen av medarbetarna som tidigare.

Landsbygdsriksdagen
Hela styrelsen deltog i Landsbygdsriksdagen 2012 i Ronneby, dock inte alla hela tiden.
Resan företogs gemensamt med övriga deltagare från Gävleborg.
Ett viktigt skäl till deltagandet var naturligtvis att kommande Landsbygdsriksdag kommer att
hållas i Sandviken 2014. Därför är det också intressant att få erfarenheter av ett så stort arrangemang. Styrelsen har varit representerad vid de uppföljnings- och planeringsmöten som
X-ing svarat för.

Lokala möten
Vi har arrangerat ett lokalt möte i Järbo i november om Kyrkskolans lokaler.

Övrigt
Representanter från styrelsen har deltagit i Lokalekonomidagarna.
Järbo – Sandviken – Årsunda

Ingrid Blanck

Stefan Hedlund

Olle Thåström
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