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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen för lokalavdelningen av Svenska Turistföreningen, STF Borås, får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten år 2019. 

 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
Borås stad, Bollebygds och Ulricehamns kommuner. 

 
 
ÅRSMÖTE 
Lokalavdelnings årsmöte hölls den 21 februari 2019 med 59 deltagare. 
Innan förhandlingarna startade hölls en parentation över medlemmar som avlidit under året. 
Kerstin Lundgren valdes till ordförande och Marica Thorsell till sekreterare. 
 
Efter väl genomförda förhandlingar bjöd föreningen på kaffe med dopp. 
Mötet avslutades med att Ulla Björkman visade bilder från det gångna verksamhetsåret. 

 
 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter: 
Christian Jensen ordförande, Peter Thorsell vice ordförande, Henry Hedengran ekonomiansvarig, Agneta Carlman 
sekreterare, Bengt-Olov Sjöberg IT-ansvarig, Christina Johansson programansvarig och Ulla Björkman 
vandringsansvarig. 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. Olika styrelsemedlemmar har under året haft 
ett antal arbetsmöten för framtagande av förslag till beslutsunderlag.  Dessutom har regelmässigt förekommit 
telefon- och mailkontakter mellan styrelsemedlemmarna. 

 
 
MANDATTIDER  
Ett år för ordförande, valberedning och revisorer.  

Två år för övriga styrelseledamöter med växelvis mandattid.  
 

 

REVISORER 
Camilla Larsson och Lennart Wasling.  

 
 
VALBEREDNING  
Bengt Olsson (sammankallande), Kerstin Lundgren och Ingvar Sjöqvist. 

 

 

MEDLEMSANTAL  
I vårt verksamhetsområde Borås, Bollebygd, Ulricehamn finns vid årets slut 2313 anslutna medlemmar i STF 
centralt, av dessa har 379 anslutit sig till vår lokalavdelning. 
Under året har 55 nya medlemmar registrerats och 56 medlemmar har inte förnyat sitt medlemskap. 
 

 
 

 
 
 



ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER 
Årets arrangemang har uppgått till 22 och antalet deltagare har i snitt varit 37,4. Onsdagsvandringarna har varit 
vid 37 tillfällen med i snitt 48,8 deltagare per vandring, en liten ökning mot föregående år. Nämnas kan att vi 
under hösten för första gången fick ställa in en onsdagsvandring vilket orsakades av ett åskoväder. Vandringarna 
på tisdagar ”Tisdagslunken” har varit vid 32 tillfällen med i snitt 15,7 deltagare, en ökning med 6,5 deltagare per 
vandring mot föregående år. 
Aktiviteterna har bestått av studiebesök, föreläsningar och dagsresor. Två långvandringar har genomförts under 
året, en i Nittorp och en i Ulricehamn.  Under hösten genomfördes en kulturguidning i Brämhult. I år hade vi en 
uppskattad weekendresa som gick till Halland med övernattning i Falkenberg. Vi har haft fyra studiecirklar, 
nämligen planering inför fjällvandring under våren, studier av natur och miljö i fjällvärlden, planering av större 
möten, samt planering av föreläsningar under hösten. På vårt initiativ genomförde Studiefrämjandet under våren 
kursen L1 Värd, med ett tiotal deltagare från oss och närliggande lokalavdelningar. Under hösten var STF Borås 
värd för en regionkonferens med 22 deltagare från oss och närliggande lokalavdelningar. Genomförda 
arrangemang redovisas i detalj på särskild plats i denna berättelse. 
 
 

SAMVERKAN 
All verksamhet under året arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet. Programpunkten ”Klimatomställning 
för en hållbar utveckling” har skett i samverkan med Högskolan i Borås, samt föreningarna Klimatomställning 
Borås och Hållbar Student (studentkåren i Borås).  

 

 

Huvudaktiviteter    Våren 2019    Deltagare 

2019 01 17 Medlemsmöte       65 

2019 02 05 Att skydda sig mot rånare     29 

2019 02 21  Årsmöte       59 

2019 03 07 Studiebesök på Atria korv     40 

2019 04 11 Studiebesök på Borås flygfält     32 

2019 04 27 Långvandring på Jälmåleden     27 

2019 05 09 Parkvandring med Anton Spetz     13 

2019 05 16 Kyrkogårdsvandring      34 

2019 05 18-19 Resa till Falkenberg med vandringar    23 

2019-06-06 Nationaldagsfirande i Ramnaparken    38 

Antal aktiviteter:  10     Antal deltagare:   360 

Huvudaktiviteter    Hösten 2019    Deltagare 

2019 07 26 Teater på Torpa       24    

2019 08 22 Besök på Wardins gårdsprodukter och Konstgården Redberga 39    



2019 09 02 Medlemsträff med föredrag     76 

2019 09 03 Stadsvandring med Fredrik Hjelm i Borås city   63 

2019 09 12-17 Fjällresa till Grövelsjön      14 

2019 09 29 Besök på Ljungås skogsbondehemman    31 

2019 10 05 Långvandring i Ulricehamn     24 

2019 10 12 Kulturguidning i Brämhult med Dag Henriksson   28 

2019 11 07 Studiebesök hos Eton skjortfabrik    24 

2019-11-15 Teaterbesök med middag     39 

2019-11-19 Föreläsning om klimatet      47 

2019 12 07 Julbord på Sinnenas hus      54 

Antal aktiviteter:  12      Antal deltagare:   463 

 

 

Onsdagsvandringar i Borås    Våren 2019   Deltagare 

21 vandringar         950 

Tisdagslunken i Borås 

16 vandringar          238 

 

Onsdagsvandringar i Borås   Hösten 2019   Deltagare 

16 vandringar         855 

Tisdagslunken i Borås 

16 vandringar         263 

 

 

 

MARKNADSFÖRING 

Vi lever i en tid då allt fler uppskattar en hälsosam livsstil, men också vill ta en paus från vardagens brus och 
gärna fylla på med ny energi. 

Att besöka lokala sevärdheter och att vandra är två viktiga aktiviteter man ägnar sig åt vid ledighet eller semester. 

STF Borås upplever att intresset för låglandsvandring är högre nu än för ett antal år sedan. Vi har sedan ett par år 
kompletterat de populära onsdagsvandringarna med en tisdagsvariant där man inte går lika fort och långt.  



Per vecka samlas mellan 50 och 70 personer på vandringarna. Marknadsföringen sker på flera sätt: Vår hemsida 
har alltid aktuell information om genomförda och kommande vandringar, våra foldrar som läggs ut på bibliotek, 
turistbyråer samt att deltagarna sprider information inom bekantskapskretsen. 

Genom studiecirklar, föreläsningar och besök på sevärdheter ger vi deltagarna insikter och kunskap om vad som 
hänt i vår del av världen både i nutid och förgången tid. 

Efter varje aktivitet skrivs ett kort referat till Borås Tidning som i mån av plats har vänligheten att föra in detta 
under vinjetten ”Vi i Sjuhärad”. Under 2019 har 33 införanden gjorts i tidningen. Detta kompletteras med att 
medlemstidningen Turist vid några tillfällen tagit in blänkare om våra aktiviteter. 

Vissa aktiviteter läggs även in i Borås kommuns evenemangskalender.  

STF centralt i Stockholm mejlar med jämna mellanrum ut information om aktiviteter som görs på centralt håll. 
STFNytt Borås är ett nyhetsbrev som skickas ut till lokalt anslutna medlemmar. Nyhetsbrevet har blivit mycket 
uppskattat då det berättar om vad vi gjort på våra aktiviteter och utflykter samt även vad som komma skall. 
Texterna kompletteras med fina bilder. 

Med tanke på det stora antalet deltagare på våra vandringar och aktiviteter, tycker vi att vi når ut med vår 
marknadsföring. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

REPRESENTATION OCH UTBILDNING 

STF Borås uppvaktade tre förtroendevalda jubilarer med en gemensam middag på restaurang Townhouse.  

STF Borås har varit representerad vid årsmötet med Studiefrämjandet. 

STF Borås deltog med den Svenska Fanan vid firandet av Sveriges Nationaldag i Stadsparken. För att inspirera 
andra STF-medlemmar att gå lite längre vandringar deltog några medlemmar i den 18 km långa 
”Regementsmarschen” mellan Fristad och Borås. 

Några medlemmar från STF Borås har under året deltagit i kursen L1 Värd 

 

KOMMUNIKATION 

Hemsidan sköts av IT-ansvarig och uppdateras kontinuerligt med detaljuppgifter om kommande aktiviteter och 
eventuella ändringar i förhållande till programfoldern. 
www.svenskaturistforeningen.se/stfboras 

 
Lokalavdelningarnas hemsidor har ett likartat utseende för alla STF-föreningar. 
Nyhetsbrev har sänts ut till lokalmedlemmarna 7 gånger under året. IT-ansvarig uppdaterar distributionslistan 
med aktuella mailadresser. 
 
E-posten sköts av lokalavdelningens styrelseledamöter. 
E-postadressen är: stfboras@stfturist.se 

 
 
EKONOMI 
 
Beträffande STF Borås ekonomiska resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. 
Årets resultat uppgår till 13339  kronor som styrelsen föreslår skall överföras till tidigare års eget kapital 
271564 kronor som därefter uppgår till 284903 kronor. 
 
Föreningens firmatecknare har varit ordförande Christian Jensen och ekonomiansvarig Henry Hedengran var för 
sig. 
Inget arvode har under året utbetalats till föreningens styrelseledamöter. 





 

 

RIKTLINJER OCH VERKSAMHETSPLAN 
FÖR STF BORÅS 2020 

 
STF Borås är en lokalavdelning av Svenska Turistföreningen och omfattar Borås stad, Bollebygd och 
Ulricehamn kommuner. 
 
Lokalavdelningens uppgifter är att 
· Sprida kunskap om den egna bygden och främja natur- och kulturupplevelser. 
· Ordna aktiv fritid för STFs medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur- och friluftsliv. 
· Sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlemsvård. 
· Skapa förutsättningar för möten mellan människor från olika kulturer och miljöer. 
· Företräda STF och dess medlemmar. 
· Verka för samarbete med lokala STF-intressen. 
 
 
Mål för år 2020 
 
Lokalt anslutna medlemmar 
Vi vill öka antalet medlemmar i STF och i vår lokalavdelning. Genom medlemmarna får STF Borås nya 
kompetenser och nya idéer, vilket avspeglar sig i vandringar och aktiviteter av alla slag. Målet för lokalt 
anslutna medlemmar är att minst 400 st aktivt väljer STF Borås. 
 
Aktiviteter 
· Fler aktiviteter utanför Borås Kommun. 
· I samarbete med Studiefrämjandet uppmuntra nyanlända att se värdet av vår natur 
· Informera dessa om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten. 
· Utveckla nya sociala medier såsom Facebook som komplement till vårt nuvarande arbetssätt. 
 
Marknadsföring 
Vår programfolder som utkommer i två upplagor under året utgör basen för marknadsföring. Den 
distribueras till bibliotek, turistbyråer, Högskolan i Borås, vårdcentraler m.fl. ställen. Därtill kommer vår 
hemsida vilken har stor betydelse och STFNytt Borås som mejlas ut till lokalt anslutna medlemmar. Även på 
facebook publiceras bilder och texter om våra aktiviteter. Vi fortsätter att skicka in referat från genomförda 
aktiviteter till Borås Tidning. Även STF:s tidning Turist som ges ut 6 gånger per år är en kanal som inte får 
glömmas bort. 
 
Utbildning 
Styrelsen utbildas när behov uppstår. Nyvalda styrelseledamöter uppmanas att deltaga i kurser för nyvalda. 
Dessa hålls regelbundet varje år av STF centralt. Styrelsen kommer under året att genomföra en kurs i att 
utveckla styrelsearbetet. I detta ligger också verksamhetsplanering som ett viktigt element. 
Studiefrämjandet fortsätter under året hålla kurser i Ledarskap och Guidning. För att utveckla 
medlemmarnas kunskaper i bl.a. klimatomställning, kommer vi att öka antalet studiecirklar under året. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


