Verksamhetsberättelse 2012 – Nätverket U LAND
U LAND fungerar primärt som ett nätverk för ungdomscoacher i Leader men också andra personer som
arbetar med unga på landsbygden.
Facebook-gruppen “Nätverket U LAND”
Basen för nätverket och föreningens medlemmar är vår Facebookgrupp (med ca 60 medlemmar) där
medlemmarna utbyter erfarenheter och alla kan bolla ideer.
Under året har följande (bland annat) tagits upp i gruppen:
- Vi har delat tips på projekt och verksamheter som skapat smarta lösningar för kollektivtrafik samt
visionerat om hur man bör planera bra regional kollektivtrafik.
- Vi har fört löpande diskussioner kring utformningen av programmet på Landsbygdsriksdagen
- Vi har delat med oss av “skrytprojekt” och goda exempel på projekt unga drivit på landsbygden
- Vi har delat med oss av erfarenheterna från att driva Sommarlovsentreprenör inom Leader
- Vi har bollat projektidéer inom agilityläger, paintball, filmer mm.
- Vi har hjälpts åt med omvärldsbevakning av forskning och artiklar, och delat med oss av tips på bra
konferenser och kurser att delta i.
- Vi har gjort en skrivelse till Ullbaggekommittén om nomineringen till Ullbaggarna
- Vi har delat med oss av dokument och mallar för intyg, slutrapporter osv, för att slippa uppfinna hjulet
två gånger
- Vi har diskuterat idrottsföreningars villkor i förhållande till andra föreningars och organisationers
- Vi har delat med oss av potentiella internationella samarbetsprojekt
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten med jämna mellanrum under året på telefon. Mycket av styrelsens
kontakt förs också på facebookgruppen så att allt är synligt för våra medlemmar.
Nätverksträffar
Under 2012 har två nätverksträffar arrangerats av U LAND; en i februari i Stockholm där vi hyrde in oss
hos ViUnga och en i november i samband med Leaders stora nätverksträff.
Verktygslåda och äskande till Landsbygdsnätverket
I november arbetade U LAND fram början på en verktygslåda som Leaderområden kan använda i arbetet
med strategiskrivandet. U LAND har också gjort ett äskande till Landsbygdsnätverket om medel kring
detta. Förhoppningen är att den kommer kunna ingå i Jordbruksverkets guidelines. Arbetet med
verktygslådan kommer att fortsätta under 2013.
Landsbygdsriksdagen
U LAND arrangerade två seminariepass ihop med LandsbygdFTW och Live Green Mission under
Landsbygdsriksdagen i Blekinge i september. Seminariet handlade om ungas delaktighet på
landsbygden, resultat av vårt arbete, konkreta exempel och ett smakprov på metoden Landsbygd 2.0
gavs. U LAND var också med som bollplank till arrangörerna i förarbetet för att få unga mer involverade

under riksdagen.
Sammanställning av resultat
U LAND har skickat ut en enkät och därefter sammanställt resultat från paraplyprojekten inom Leader
med unga som målgrupp. Syftet var att sprida våra goda resultat till alla som kan tänkas vara
intresserade.
Arbetsgrupp för regionala Ungagemang
I kölvattnet från det framgångsrika Ungagemang i Fagersta 2011 som U LAND arrangerade tillsammans
med Vi Unga, tillsatte Landsbygdsnätverket en arbetsgrupp för att ta fram och renodla konceptet för att
sedan utveckla och sprida metoden regionalt i Sverige. Flera lokala Ungagemang har anordnats runtom i
landet under 2012. På Ungagemang i Uppsala deltog U LAND med ett seminarium kring möjligheter på
landsbygden och landsbygdspepp.
Skrivelse om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
U LAND har under året gjort ett remissvar om det nya Landsbygdsprogrammet där U LAND efterfrågar
mer fokus på unga. Vi har också deltagit i tankesmedjor om det nya landsbygdsprogrammet, bland annat
rörande fondsamordning och vad det kan få för konsekvenser för unga.
Styrgrupp för Landsbygd 2.0
U LAND har tidigare var med och tagit fram metoden Landsbygd 2.0, en metod för
generationsövergripande dialog om lokal utveckling. Nu har arbetet med metoden gått in i en andra fas,
där metoden ska spridas nationellt inom ramen för ett Arvsfondsprojekt som Hela Sverige Ska Leva äger.
U LAND sitter med i styrgruppen för det projektet tillsammans med ViUnga, 4H och HSSL.
Nationell nätverksträff i Fiskebäckskil
Under Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff i Fiskebäckskil höll U LAND ett välbesökt
seminarium om ungas delaktighet i landsbygdsutveckling. U LAND höll också i en dialogstation med
fokus på unga under träffen.
Cooperation onwards and upwards
U LAND och Vi Unga representerade Landsbygdsnätverket på en samarbetskonferens i Montbrison i
Frankrike i november 2012, där fokus var samarbetsprojekt på landsbygden. Vi presenterade vårt arbete
med Ungagemang och pratade också om samverkan inom Leader i Sverige generellt.
Youth and young farmers in rural areas - Europeisk arbetsgrupp
U LAND representerar tillsammans med forskaren Lotta Svensson Landsbygdsnätverket i Kommissionens
arbetsgrupp “Youth and young farmers in rural areas”. Gruppen har haft ett möte och tanken framåt är
att gruppen ska samla och analysera goda erfarenheter från denna programperiod, för att underlätta
ungas involvering i kommande programperiod.

Verksamhetsplan 2013 – Nätverket U LAND
U LAND ska under 2013 fortsätta driva betydelsen av att arbeta tillsammans med unga inom
Landsbygdsprogrammet. Detta gör vi genom att delta i pågående diskussioner som förs på nationellt och
europeiskt plan kring landsbygdsutveckling i allmänhet och inför landsbygdsprogrammet 2014-2020 i
synnerhet.
U LAND kommer att delta på arrangemang där det kan vara värdefullt att lyfta det unga
landsbygdsperspektivet och visa på vilka goda resultat vi har haft. De resultat som U LAND samlat ihop
från de Leaderområden som drivit paraplyprojekt ska spridas till en stor grupp människor under 2013.
U LAND ska presentera sitt arbete på nätverksträffen i Åre i mars 2013 för de europeiska
landsbygdsnätverken och inspirera till mer samarbeten med unga och sprida de metoder vi arbetar med
i Sverige.
U LAND ska under året arrangera 2 nätverksträffar för nätverkets medlemmar. Nätverksträffarna
arrangeras av medlemmar i nätverket för medlemmar i nätverket. Nätverksträffarna ska innehålla
kompetensutveckling.
Tillsammans med Vi Unga och Landsbygdsnätverket ingå i en arbetsgrupp som nationellt utvecklar
konceptet Ungagemang. Arbetsgruppen stöttar aktörer som vill arrangera Ungagemang lokalt.
ULAND ska vidareutveckla arbetet med det interna erfarenhetsutbytet via vår facebookgrupp
(http://www.facebook.com/groups/uland/) och vår externa kommunikation via facebooksida
(http://www.facebook.com/ungland) och webbplats (http://www.u-land.se).

