
BUDGET 2021
	 budget 2020 resultat 2020 budget 2021

INTÄKTER
Arrangemangsintäkter 11.000 711,00 11.000
Medlemsavgifter 1.000 0,00 1.000
Avdelningsträffar 0 0,00 0
Grundbidrag från STF 5.000 2.500,00 2.500
Verksamhetsstöd från STF 3.300 1.575,00 1.575
Särskilt bidrag STF 500 550,00 550
Bidrag Lse Kommun, kou 3.000 3.000,00 3.000
Övrigt 500 0,00 500

SUMMA INTÄKTER 24.800 8.336,00 20.125

KOSTNADER
Arrangemangskostnader  18.000 3.080,00 16.000
Medlemsvärvning  500 0,00 1.000
Reklamkostnader 0 1.102,25 0
LONA-projekt 1.000 0,00 1.000
Avdelningsträffar 1.000 0,00 0
Årsmöteskostnader 2.000 1.314,00 2.000
Styrelsekostnader 1.000 230,00 1.000
Administrationskostnader 500 0,00 500
Övrigt 500 0,00 500
Övriga finansiella kostnader 1.000 950,00 1.000

Summa kostnader 24.500 7.276,25 23.000

Resultat 300 1.059,75 - 2.875
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STF SÖDRA LAPPLAND

VERKSAMHETSPLAN	för	2021
Styrelsen för STF Södra Lappland avser att under 2021 arbeta enligt vad nedan redovisas.

Dock vet vi ej hur pandemin kommer att utvecklas, eller hur vaccineringen kommer att påverka 
smittspridningen och därmed rörligheten för människorna.

Styrelsen håller minst 5 protokollförda sammanträden.

Avdelningen ska få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser, 
detta genom att under lättillgängliga former verka för ökad kunskap om och intresse för främst 
den egna bygdens kultur, natur, miljö samt för ett aktivt friluftsliv. Avdelningen planerar att ge-
nomföra minst 20 olika arrangemang inom dessa områdena.

Styrelsen fastställer slutgiltigt vilka arrangemang som skall genomföras med utgångspunkt från 
de planer styrelsen redovisar vid årsmötet 2021, och från de synpunkter som där framkommer 
samt med beaktande av avdelningens ekonomi.

Merparten av arrangemangen kommer att ske i Lycksele men styrelsen har ambitionen att ordna 
minst en aktivitet i de 5 övriga kommuner avdelningen arbetar i.

Styrelsen avser att genomföra minst ett arrangemang för utomnordiskt födda.

Styrelsen bör ta tillvara de möjligheter som finns att erhålla stöd från Studiefrämjandet, kommu-
ner, sponsorer m. fl samt utnyttja den service som STF centralt lämnar till avdelningsverksamhe-
ten.

Merparten av avdelningsstyrelsens information till medlemmarna kommer att ske med hjälp av 
STF:s hemsidor på internet och med medlemsbrev via epost till de medlemmar som anmält sin 
epostadress.

Avdelningen lägger stor vikt på att marknadsföra sig med hjälp av STF:s och andra hemsidor på 
Internet. 

Styrelsen eftersträvar ett fortsatt samarbete med SNF, VOF, m fl. organisationer när det gäller att 
ordna aktiviteter.

Kontakterna och samarbetet med Studiefrämjandet skall upprätthållas i minst samma omfattning 
som tidigare år.

Styrelsens medlemmar och övriga intresserade ges möjligheter att delta i kurser, konferenser och 
dylikt som ordnas av STF centralt och andra arrangörer där innehållet bedöms gagna STF:s och 
avdelningens arbete och utveckling samt där vederbörande deltagare kan förväntas göra en aktiv 
insats i avdelningsarbetet. 

Årsmötet 2022 förläggs till Bibliotek i Lycksele och hålls onsdag 9 februari
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Preliminärt program för 2021.
Vi vet ej hur pandemin kommer att utvecklas, eller hur vaccineringen kommer att påverka smitt-
spridningen och därmed rörligheten för människorna, därför kan det komma till aktiviteter under 
våren. 

Jan

feb
10	 Årsmöte	i	STF	Södra	Lappland

mars

april

maj
9	 Fågelskådning	i	Lycksele
	 Fågelskådning	i	Vilhelmina

juni	
13	 Vilda	Blommornas	dag,	Vilhelmina	
	 Orkidéutflykt	i	Lycksele
	 Vandring	längs	Poas	stig

juli
	 Blomstervandring	i	Vilhelmina
	 Besök	en	trädgårdsodling	mellan	Åsele	och	Dorotea.

aug
	 Skogens	Dag	på	Gammplatsen
	 Besök	i	naturvårdsreservatet	Kovallberget	vid	Gunnarns	Flygplats

sept
11	 Vandringens	dag	2021

okt
	 Lycksele	Samiska	historia

nov
	 Karolinermarschen

Detta är ett preliminärt program. Det kan ske förändringar av olika orsaker. För att se när 
och var de olika aktiviteterna sker så titta i de lokala annonsbladen, vi annonserar alla 
aktiviteter i dessa.

Dessutom	finns	aktiviteterna	redovisade	på	vår	hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfsodralappland
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