Verksamhetsberättelse U LAND 2013
U LAND har haft ett spännande och innehållsrikt år, där vi uppfyllt de mål vi satt upp i
verksamhetsplanen för 2013 med råge. Vi har under året:
● arrangerat två nätverksträffar av och för nätverkets medlemmar
● använt vår Facebookgrupp för diskussioner och erfarenhetsutbyte
● publicerat en rad olika dokument som samlar U LANDs erfarenheter av att arbeta med
och för unga på landsbygden
● samarbetat och deltagit i flera olika projekt och arbetsgrupper
● föreläst och hållit workshops utifrån våra erfarenheter vid flera tillfällen, både runt om i
Sverige och utomlands
● deltagit i Almedalen med en delegation av både unga och ungdomscoacher från olika
områden
Styrelsemöten
Vi har haft sju styrelsemöten under året, mestadels per telefon, vid dessa datum:
2013-04-12 Konstituerande styrelsemöte
2013-05-21
2013-06-03
2013-08-20
2013-09-24
2013-12-19
2014-01-08

Nätverksträffar
Under året har vi arrangerat två nätverksträffar; en i Ystad och en i Stockholm. Utöver det har
medlemmar ut nätverket träffats ett flertal gånger vid andra tillfällen.
Nätverkträff Ystad 11-13 mars
Vi träffades i på KFUM-huset i Ystad för en tredagars fullspäckad nätverksträff. Vi började med
en workshop ”Tänka till resultat”. Dag två föreläste Lottie Rääf om sitt inspirerande projekt
ViFinns!, vi workshopade kring guerilla-marknadsföring och samlade våra erfarenheter från att
jobba med unga och landsbygdsutveckling inför sammansättningen av en metodhandbok. Vi
kompetensutvecklade oss också med Lotta Svensson. Under dag tre hade vi med årsmöte för
föreningen U LAND och hann också med en minireleasefest för sammanställningen av
resultaten från paraplyprojekten som U LAND tagit fram.
Nätverksträff Stockholm 25 november
Vi träffades på Piperska Muren i Stockholm under en eftermiddag. Vi fortsatte arbetet vi
påbörjat i Ystad och blev karriärcoachade av Lotta Svensson, där vi hjälptes åt att sätta ord på
våra kunskaper och färdigheter. Vi diskuterade också verksamhet för 2014 och beslutade att
delta i Almedalsveckan och att arrangera Ungagemang i september. Vi pratade också om U
LANDs framtid och hur vi kan arbeta med unga i glappet mellan programperioderna.

Utöver nätverksträffarna har personer från U LAND träffats fysiskt även andra gånger under
året. Det har varit arbetsmöten för att ta fram material, metoder och planera kommande
aktiviteter.
1 februari i Stockholm
13 februari i Onsala
2 maj i Halmstad
12 juni i Göteborg

4 juli i Almedalen
Diskussioner i U LANDs grupp på FB
Nätverket U LANDs mesta verksamhet sker i vår Facebookgrupp. Under året har vi haft kreativa
diskussioner kring olika unga projekt, samlat kommentarer till en föreställning om unga på
landet och lokal identitet som sedermera blev föreställningen I’m from Lekvattnet, tipsat om
texter som kan fungera som temperaturhöjare i diskussioner om unga, platsen och framtiden,
delat forskning och artiklar om ungas attityder till flytta/stanna, delat med oss av resultat och
dokument från det dagliga arbetet och mycket mer.

Publicerat
Under året har vi tagit fram flera olika dokument och sammanställningar för att dokumentera och
sprida våra metoder och resultat. De har publicerats på vår hemsida, och har spridits på olika
träffar och möten, via Facebook och via Landsbygdsnätverkets mailutskick.
Varför unga? Resultatet av paraplyprojekt riktade till unga inom Leader
U LAND sammanställde resultaten från vår mailundersökning till alla Leaderområden om deras
paraplyprojekt som riktat sig till unga och resultaten av dem, för att göra resultaten mer kända.
Sammanställningen fick uppmärksamhet även i Europa, därför översattes den under året även
till engelska.
Vad gör Leader för unga på landsbygden?
Inför Almedalen 2013 utvecklade vi resultatsammanställningen till en längre text om vad som
hänt för unga inom Leader under programperioden 2007-2013.
Guide till unga i strategiprocessen
Under 2013 startade arbetet med att ta fram nya lokala utvecklingsstrategier inför nästa
landsbygdsprogram. För att få fler unga delaktiga i strategiarbetet tog vi fram en guide med
konkreta tips på hur unga kan involveras i lokalt utvecklingsarbete. Guiden spreds bland annat
till alla Leaderområden i samband med Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff i november.
Metodhandbok
Under nätverksträffen i Ystad påbörjade vi ett mer systematiskt arbete att sammanställa våra
erfarenheter av att arbeta med unga och landsbygdsutveckling. Arbetet resulterade i en praktisk
metodhandbok, som är tänkt att användas av lokala utvecklingsgrupper som vill starta upp
arbete med microstöd, U-LAG och ungdomscoach.

Krönika Landsbygdsnätverket
Inför Landsbygdsgalan skrev U LAND en krönika om ungas engagemang på landsbygden.

Samarbeten
Landsbygd 2.0
U LAND ingår i styrgruppen för Arvsfondsprojektet Landsbygd 2.1-Skarpt läge . Från U LAND
sitter Josefina Andersson. Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med
metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal mellan
generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar.
I styrgruppen ingår också 4H, Bygdegårdarnas Riksförbund, ViUnga och Hela Sverige ska leva.
Inom projektet har det under året utbildats 63 unga processledare inom metoden Landsbygd
2.0. Styrgruppen har haft fyra möten (18 januari, 10 april, 9 september och 27 november).
Tematiska resurspersoner
U LAND har deltagit i Landsbygdsnätverkets satsning på tematiska resurspersoner, som ska
stötta lokala utvecklingsgrupper i deras strategiskrivande. U LAND har representerats av Linda
Hallberg, Julia Falkman, Josefina Andersson och Karin Back och dessa har deltagit på
Landsbygdsnätverkets båda nationella nätverksträffar, dels i maj och dels i november, där vi
spridit vårt material och speed-dateat intresserade personer. I september besökte vi Leader
Sjuhärad, där vi höll en föreläsning och workshop för deras LAG i hur de kan tänka kring
framtagandet av sin strategi för att involvera fler unga i arbetet. Vi deltog också på
Landsbygdsnätverkets möte angående de nya strategierna den 25 april.
Prezi från föreläsningen och workshopen

Föreläsningar
Europeiska landsbygdsnätverkets konferens i Åre 14-15 mars
U LAND blev inbjudna till Europeiska landsbygdsnätverkets konferens i Åre för att presentera
vårt arbete med ungdomscoacher, paraplyprojekt och U-LAG, Josefina Andersson och Karin
Back åkte från U LAND. Vi hade precis lanserat resultaten av den enkätundersökning av
resultaten av paraplyprojekten vi gjort, och redogjorde för dem, tillsammans med innehållet i
den guide vi gjort för att stötta Leaderområdet i framtagandet av nya strategier inför
programperioden 2014-2020.
Prezi från föreläsningen
Nätverksträff för Verksamhetsledare och ordförande i LEADER
Den 27 november föreläste Karin Back från U LAND om betydelsen av att unga är med i
framtagandet av lokala strategier när ordförande och verksamhetsledare från LeaderSverige
träffades.
Prezi från föreläsningen

Leader Event Bryssel
Som en effekt av presentationen i Åre blev U LAND inbjudna att presentera de resultat som
unga i Leadersverige uppnått samt den verktygslåda som U LAND producerat på ett Leader
Event i Bryssel. Josefina Andersson och Karin Back föreläste från U LAND.
Landsbygdsforum – om ungas liv och arbete på landsbygden
Landsbygdsforum är en återkommande mötesplats där regeringen berättar om aktuella frågor
av betydelse för landsbygden och den 4 december blev U LAND inbjudna för att berätta om vårt
arbete. Josefina Andersson och Karin Back presenterade resultatet av vårt arbete med att
involvera unga i lokal utveckling.
Webbsändning från Landsbygdsforum

Konferenser/Resor
Almedalen
Sammanlagt 14 ungdomar och fyra ungdomscoacher, Julia Falkman, Kim Scharafinski, Stina
Nilsson och Mona Snäckerström från olika Leaderområden besökte politikerveckan på Gotland i
juli månad. Ungdomarna fick uppleva Almedalsveckan och ta del av dess program, skaffade sig
nya erfarenheter, kunskaper och kontakter. De synliggjorde unga på landsbygdens
förutsättningar, drömmar och mål genom att delta i seminarier, lyfta och ställa frågor. En av
dagarna samlades samtliga ungdomar i Trigger Gotlands lokal i Lövsta. Vi diskuterade Leader,
U-LAG:s arbete, delprojekten, engagemang och landsbygdsutveckling följt av en gemensam
lunch och en utflykt till ett närliggande Leaderfinansierat teaterprojekt för unga.
Flaggskeppsprojektet runt Östersjön
U LAND ingår som en part i flaggskeppsprojektet inom EU’s stratgi för Östersjöregionen, som
finansieras av Svenska Institutet. I projektet är syftet att identifiera och beskriva modeller,
metoder och “best practice” för att stötta ungas engagemang och innovativitet i de olika
länderna som ingår. Lärandet mellan länderna görs på resor till de olika länderna, och olika
konferenser som arrangeras på temat.
Länk till Flaggskeppets webbplats
Resa till Polen 4-7 juli-13
Linda Halllberg deltog för U LANDs räkning. Syftet med konferensen var att lära av varandra,
vilka metoder funkar och hur jobbar man med unga på landsbygden i Polen. Linda redovisade
hur vi organiserat arbetet i Leader med ungdomscoach, ungdomslag och microstöd. Linda
konstaterade efter resan att vi ligger långt fram i Sverige med hur vi organiserat oss i
ungdomsarbetet.
Resa till Lettland 21-23 oktober
Under två dagar i oktober deltog två av U LANDS medlemmar, Julia Falkman och Arvid
Stiernström på Flaggskepprojektets konferens i Lettland. Flaggskeppet är ett projekt som har till
syfte att utbyta erfarenheter mellan unga såväl som mellan personer som arbetar med
ungdomsfrågor och har anknytning till landsbygdsutveckling. Satsningen är ett av EU:s så

kallade makroregionsprojekt och är geografiskt avgränsat till länderna kring Östersjön. Inom
projektet är bland annat nationella landsbygdsnätverk aktiva aktörer som planerar och genomför
konferenser av det slag som ordnades i Jurmala, Lettland.
Temat för resan var ungt entreprenörskap och var uppbyggt kring en studieresa med besök hos
lokala entreprenörer samt en efterföljande konferens med presentationer från framgångsrika
företagare. Som avslutning på konferensen presenterades olika stödformer och program för att
främja ungas möjligheter och entreprenörskap på landsbygden. Varje nation bidrog med sin bild
av den inhemska situationen och U LAND och Julia Falkman svarade där för en stor del av det
svenska bidraget. Utbytet mellan Litauens delegater och de svenska var av särskilt intresse då
de vill starta en satsning på paraplyprojektverksamhet för unga, mycket lik den som vi har haft i
Sverige under programperioden 2007-2013.
Resa till Litauen 14-15 nov-13
Linda Hallberg deltog för U LANDs räkning och förreläste på en internationell konferens under
rubriken Challenges for rural youth. Hon redovisade hur vi organiserat arbetet i Leader med
ungdomscoach, ungdomslag och egen pengapott, och presenterade resultatsammanställningen
av våra paraplyprojekt. ”Den svenska modellen” imponerade stort och Litauen letar ett första
LAG som vill testa modellen under våren.
Konferens angående kommande Landbygds- och fiskerinätverk, Stockholm, 18
september
Landsbygdsnätverket bjöd in sina medlemmar för att diskutera hur nätverket i nästa
programperiod ska se ut. Kim Scharafinski och Karin Back deltog från U LAND.
ENRD Youth and young farmers arbetsgrupp
Under året har U LAND ingått i Kommissionens arbetsgrupp Youth and young farmers, som
syftat till att utbyta och samla erfarenheter om unga och ungas involvering i
landsbygdsutveckling runtom i Europa. Gruppen har samlat in erfarenheter och analyserat dem
gemensamt. U LAND har bidragit med metoden ungdomscoach+U-LAG+microstöd i arbetet.
Gruppen har under året haft tre möten.
Kick-offmöte 7 februari - mötet fokuserade på att presentera de olika organisationerna,
formulera frågeställningar och börja samla in goda exempel.
Analysmöte 19 juni - Josefina Andersson från U LAND och Agnes van Reinberg från ULAG/LAG Leader Ystad-Österlenregionen presenterade vårt arbete med paraplyprojekt och ULAG för arbetsgruppen som ett gott exempel.
Youth and young farmers workshop 11-12 december - Karin Back från U LAND och Fanny
Nilsson från Ung i Halland deltog på konferensen som presenterade resultatet av
arbetsgruppens arbete, och handlade om att utbyta erfarenheter kring hur vi kan arbeta med
unga och ungas involvering i landsbygdsutveckling runtom i Europa. Workshopen innehöll
också studiebesök på Europaparlamentet och EU- kommissionen.

