
Inbjudan till årsmöte 2021

för medlemmar i lokalavdelningen STF Dalsland.

Hej!

Då restriktioner och rekommendationer avseende pandemin lättat något och en stor andel av
befolkningen också blivit vaccinerade ser styrelsen det möjligt att hålla ett ordinärt årsmöte. 

Härmed inbjuds ni som medlemmar i STF Dalsland till årsmöte den 22 augusti 2021 klockan 15:00 på
vandrarhemmet i Brålanda.

Vandrarhemmet i Brålanda har ju blivit vår centrala punkt både när det gäller våra styrelsemöten och
placering i vårt geografiska upptagningsområde. Här har vi tillgång till både ett funktionellt kök och

bra föreläsningslokaler för många deltagare.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att berätta och visa bilder från det gångna och
årets arrangemang och dugnadsarbeten. Det blir också information och möjlighet till diskussion om

årets aktiviteter, så ta gärna med er förslag om intressanta och önskade aktiviteter.

En förteckning över STF Dalslands styrelse, stadgar och årsmöteshandlingar finns på vår hemsida
under fliken ”Dokument”.

Så varmt välkomna till vårt årsmöte, en kopp kaffe, många intressanta människor och samtal inför
kommande säsong.

P. s. För er som får denna kallelse till årsmöte för första gången och är lokalavdelningsmedlemmar vill
vi bara meddela att när det skett en central anmälan om medlemskap i STF och aktuell

lokalavdelning, så har det inte utgått meddelande om detta till lokalavdelningarna. P.g.a. detta har
inte alla fått en kallelse till årsmötet eller informationsbrev. Vi beklagar verkligen detta men hoppas

på att detta problem snart ska vara löst. Så mycket välkomna ska ni vara som nu hör av oss i STF
Dalsland för första gången. 

 Till er lokalavdelningsmedlemmar som ej har e-mejl adress och får denna inbjudan brevledes. Har ni
skaffat e-mejl eller bytt adress sedan sist vi hördes av så meddela mig gärna den. Ni kan då få

kommande information till den. D.S.

Adress till vår hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfdalsland 

Hälsningar 

Styrelsen för lokalavdelningen STF Dalsland.

Jan Svedberg, G.a Öxnerdsv. 107, 46261 VBG. 0725091668. janebbesvedberg@telia.com 
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