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Styrelsen

S§relsen har bestått av representanter for industri, småft)retagare och utbildningssektorn.
Styrelsen har representanter från Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals Ed.

Sammansättning:
Janerik Gunnarson Ordftirande
Johan Abenius Vice ordfrrande
Marcus Martinsson Sekreterare
Ingela Nordström Kassör
Ulrika Hedkrok Ledamot
Ir6ne Malmberg Ledamot
Tony Ericsson Ledamot
Lars-Göran Berg Ledamot
Anders Lindgren Ledamot

Revisorer

Annika Andersson och Ingvar Håkansson

Medlemmar

Föreningen hade 66 medlemmar vid utgången av 2A21.

Personal

Föreningen har inta haft någon anstiilld personal under året.

Verksamheter under året

Under 2021har det hållits tio styrelsemöten, varav sex digitala Teams-möten.

Vi har även haft ett medlemsmöte i kommande campus Dalslands lokaler.

Utöver detta har ett antal arbetsmöten genomft)rts med extema kontakler i samband med de
olika planerade verksamheterna.
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Viktigaste beslut och ärenden under 2AZlz
Föreningen beslutade att ta fram underlag ftir att driva olika Funktionsnätverk.
Uppdaterade stadgar tas fram som iir i överensstämmelse med den genomförda
Framtidsstudien.
Beslutades atttafram ett koncept tili ett Ungdomsprojekt på tre år. Syftet är att
näringsliv och skolungdomar ska mötas och liira kiinna varandra, diir framtida
anställning kan bli mtijligl.
Manga diskussioner internt och med Fyrbodals kommunalftirbund om projekt Fenixz.
Beslutades att undersöka möjlighet till samverkan med Gröna Klustret. Utredning
pågår med ansökan om ett ftirprojekt ftir att se hur en samverkan kan byggas upp.
Föreningen har tagit upp diskussion med kommunerna om ett nytt "Dalsland kommer
på besök".
Vid medlemsmötet i november togs ftiljande beslut:

o Uppdaterade stadgar, med tydligare fokus på näringslivet bl. a.

o Nya medlemsavgifter, 1.000 kr ftir foretag med mer än fem anställda, 500 kr för
övriga {tiretag och 200 kr för privatpersoner.

o Ingvar Håkansson valdes till att besätta den vakanta funktionen som revisor.
Ett kortfristigt lån på 30.000 kr togs upp för atttäcka likviditeten i väntan på ersättning
från Jordbruksverket för "Sätt Dalsland på spåret".

Beskrivning av eDIT's aktuella verksamhetsområden

1. Kompetensutveckling i Dalsland
Ett Dalsland i Tillväxt (cDIT) åir en samlad resurs ftir det dalsliindska nåiringslivet med
huludfokus på frågor som rör kompetensutveckling, informationsinsatser, aktiviteter och
evenemang i syfte att stiirka nåiringslivet i Dalsland.
Under 2021har ftireningen inte haft ekonomiska resurser att engagera någon verksamhets-
ledare eller annan personal. Dock levde eDIT i övertygelsen om att föreningen skulle bli
engagerad i kompetensutvecklingsprojektet Fenixz. Detta projekt ägs av Fyrbodals
kommunalfiirbund, efter vår acceptans att kommunalförbundet tog över vår idd och utkast till
ESF-ansökan. I utblte skulle eDIT bli Fenixz partner och utftirare i Dalsland. Under
projektets skapande har vi bl a ffitt fi)ljande budskap från kommunalfiirbundet:"Vi ser att ni
cir potentiell leverantör av olika typer av insatser" och "Det tir ingen tvekan om att ni rir
tcinkta som en av leverantörerna.for att göra behovsanalyser påJi;retag under
genomJörandefasen"
Trots detta har eDIT inte ffitt va.ra en del av, eller flätt uppdrag från projektet!
Detta innebiir att ftireningen inte har haft några aktiviteter inom kompetensutveckling under
2421.
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2. Ungdomsprojekt inom industri, hantverk, teknikr lT, jord- och skogsbruk i
Dalsland

Konceptet till projektet har succesil't utvecklats under 2021. Målgruppen är i ftirsta hand
skolungdomar på högstadiet och gymnasiet. Det är till en början ett trearsprojekt som rir tänkt
att finansieras med medel från Ailmiinna Arvsfonden, som ställt sig positiva ti11 projektet.
Tanken är att projeklet därefter ska övergå till årliga återkommande aktiviteter som
finansieras med medel från n?iringsliv och kommuner.
Projektets syften är:

Att ungdomar ska se möjligheter till framtida arbeten i Dalsland.
Att ungdomarna ska uppfatta fi)retag och arbetsmarknad i Daisland som intressant.
Att få ungdomar att frrstå att om de utvecklar ett intresse/utbildar sig blir de attraktiva
på arbetsmarknaden i Dalsland.
Att stimulera ungdomar att tänka kreatilt.
Att inspirera ungdomar till entreprenörskap och fi)retagsamhet.
Att underlätta ftir ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar §PF) och
nyanlända ungdomar att möta arbetsgivare.

Att arbetsgivare ska få ta del av ungdomars tankar om framtida arbeten och
arbetsplatser.

Allt for att skapa ett Dalsland i tillväxt.

De viktigaste aktiviteterna är:
Genomfiira två årliga helgevent, ett inom IT och teknik samt det andra inom industri,
hantverk och teknik. Eventen genomlörs i olika kommuner olika ar.
Arrangera studiebesök, workshops alt ftireläsningar vid flera tillftillen.
Ungdomarna ska fä uttrycka sin framtidsvision om arbeten och arbetsplatser.

3. Funktionsnätverk
Funlctionsnätverk ger organisationer möjlighet till utveckling och omvärldsbevakning, där
delandet av erfarenheter och kompetenser långsiktigt kommer stärka det dalsländska
samhället.
Grundupplägget:

Grupperna består av max 10 personer
4 S,siska träffar årligen ä2timmar
Träffama ffrläggs på deltagarnas respektive ftiretag
eDIT's kontaktperson deltar alltid på mötena och tar hand om de pral«iska delarna
Värdfloretagen ges möjlighet att presentera sin verksamhet
Deltagama kommer ha stora möjligheter att s§ra nätverksträffarnas innehålloch varje
träff kommer innehålla en del om hur man utvecklar nästkommande aktivitet så att
nätverket konstant jobbar med stiindig forbättring för bästa värdet!

Det planeras ftr två nätverk med start under våren 2A22; Ledarskap och Smart produktion.
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4. t'Dalsland kommer på hesök"
eDIT och Dalslandskommunerna känner att det iir dags ftr att återigen genomftira
evenemanget, som blev en succö ftirra gången i Stockholm. Med tanke på "nedstiingningen"
under pandemin och de nya digitala arbetssätten på distans, tror vi timingen nu iir rätt ftir ett
nytt genomförande. Denna gången siktar vi mot Göteborg. Pianering är tänkt under 2022 och
genomftirande under 2023.

5. "Sätt Dalsland på spåret"
Vår arbetsgrupp har under aret bestått av LarsGunnar Larsson, Mellerud, Karin }§odin,
Mellerud, John Berg, Brålanda, Pelle Norlin, Ed och Veronika Horn, Ed.
Vi har under är 2A2I haft.2A möten och aktiviteter. På grund av pandemin har de till största
del hållits digitaia.

För vår forstudie har vi under året varit i kontakt med, intervjuat och diskuterat med
Lars Rydström, Våinersborg
Pers Jonsson, Bengtsfors,2 ggt
Kristina Jonäng, VGR
Britt Bohlin, trafikverket, Nordisk a rädet, 2 ggr
Jörgen Warbom, EU-parlament
Phillip Bertiisson, EU-parlament
Birger Tiberg, j ämvägsfriimjandet
Christer Wilhelmson, j ärrrvägsfriimj andet
Emma Schewenius, Svenska Byggforetagen
Stefan Edman, debattör och forfattare

Vi har sl«ivit en insändare i Bohusliinningen som svar på Hans Stjernlyckes artikel/insiindare
om Skagerrakbanan, som publicerades den 5 maj.

16 och i7 oklober har några av oss deltagit och representerat vår arbetsgrupp i eDIT på
Nnntorpsdagafffi.

15 november har vi bjudit in till stormöte i Bäckefors fiir att presentera vår förstudie. Det kom
ett 30-tal gäster till mötet och det ftirdes viktiga diskussioner. Vårt ft)rslag och vår rapport fick
stor uppmärksamhet, bl.a. från P4 Väst, Bohusliinningen och Norsk radio.

Vi har nästan slutftirt vår förstudie och delar av resultatet finns att se på var nya hemsida
www.ettdalslandpasparet. se (under uppbyggnad)
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I december har vi avslutit vår LEADER-ftrstudie. Ekonomiska delen av vår förstudie innebar
en inbetalning fran Dalslands Sparbank med 30 000 kr sponsring, ett mellanfinansieringslån
från Dalslands Sparbank med samma belopp, samt en utbetalning till projektledare ftir diverse
utgifter och konsultarbete pä 1 326 kr och 58 354 kr. Ansökan om slututbetalning fran
jordbruksverket har skickats in den 22 decorr&er.

Ekonomi

Föreningen hade vid utgången av 2021 en kontobehållning av 35.97 5 kr. Dessutom har vi ett
kortfristigl 1ån i Dalslands Sparbank på 30.000 kr. Lånet ska täcka upp likviditetsbristen som
uppstår i Satt Dalsland på spåret eftersom Jordbruksverket betalar ut sitt bidrag ft)rst efter att
fi)reningen kan verifiera sina kostnader.

Summa omsättning och rörelseintiikter har under 2021 varitpå totalt 60.604 kr.

Årets resultat är 579 kronor.

Medlemsavgiftema under 2021 uppgick till 100 krimedlem i eniighet med beslut vid årsmötet
2024.

För öwigt, se årsredovisningen.

Styrelsens kommentar

Ar Z\Zt har även för eDIT präglats av pandemin, som avsevärt begriinsat möjligheterna till
önskvärda aktiviteter.

En missriikning har varit att eDIT inte blivit engagerad i Fyrbodals kompetensutvecklings-
projekt Fenixz.

Störst fokus under aret har legat på att ta hand om resultatet av framtidsstudien fri.n2020.
Med den som underlag har vi lagt en plattform for framtida verksamheter, vars planeringar
tagit en stor andel av styrelsearbetet. Förhoppningen iir att detta kommer omsättas till uppstart
av flera aktiva verksamheter under 2A22-



SADrr
ETT DALSIAND ITILLVÄXT

I

Verksa mhetsberättelse tör 2021
Utfärdare I Datum

Styrelsen I ZOZZ-OZ-Zq

F,d2022-A2-24

Ledamot; Ulrika Hedkrok

Ledamot; Anders Lindgren
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