
 

 

Hej medlemmar, 

Så går vi in i ett nytt verksamhetsår med en nyvald/återvald styrelse. 

Vi gläds åt tre nyvalda Anders Björk som suppleant, Ulf Wagenborg som 

valberedare och Rune Erlandsson som revisorsuppleant.Vi hälsar alla tre välkomna 

till vår styrelse. 

Vår revisor Claes Åhnstrand avsade sig, efter en mångårig och god insats, omval.  

En suppleant, Gary Hjelm lämnade styrelsen.  

Vår duktiga medarbetare i Programgruppen Barbro Bolander lämnade också sin 

post. Vi kommer att sakna henne mycket i det arbetet. 

Årsmötet avhölls i Seniorhuset 14/2 2018 med totalt 32 deltagare,16 kvinnor och 

16 män, alltså en god genusfördelning. Mötet leddes på ett förtjänstfullt av 

Catharina Lindberg från STF centralt. Tack vare henne fick Leif Backlund en 

medhjälpare, Ulf Wagenborg, i valberedningsarbete vilket är mycket bra för vår 

avdelnings fortlevnad. 

Bifogar protokollet från årsmötet samt revisorernas utlåtande som inte har delgetts 

er tidigare. 

Efter mötet och fika berättade Lena Nikkola och visade bilder från sina resor till 

Alaska med björnspaning. Intressant då Alaska inte är det vanligaste resmålet för 

turister. 

 

På aktivitetssidan har vi besökt Bactiguard i Tullinge igen. 29 st deltagare kom och 

av dessa var 4 st från STF Södertörn som vi samarbetet med i denna programpunkt. 

Intressant att våra repriser blir fullbokade. Det kommer säkert flera sådana. 

 

 

 
Några mysiga bakterier. Foto Leif Larsson 
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Här är statusen för våra aktiviteter under våren: 
- Framför oss har vi HAMN 6/3 som är fullbokat.  

- 21/3 har vi De Laval och Hamra Gård. I skrivande stund finns det en (1) plats 

kvar. Få se vem den sista lycklige blir. 

- Till Sten Bergman 11/4 har vi några platser kvar. 

- Vad händer med mina sopor? Få reda på det om du hänger med till SRV 17/4. Det 

finns platser kvar. OBS det är GRATIS. 

- Vi har platser kvar på mikroskopin 26/4. 

- Hör och häpna Hare Krishna 5/5 är nästan fulltecknat så snabba på. Helt 

fantastiskt. 

Verkligen glädjande att våra aktiviteter är så populära. Ett stort tack för ert 

engagemang. Det sporrar oss i vårt kommande arbete.  

 

Vi startar snart upp arbetet med höstprogrammet så om ni har några idèer i huvudet 

så låt oss få veta. 

 

En lite vädjan till er alla. Glöm inte att uppge ett mobilnummer och 

medlemsnummer när ni anmäler er. Det underlättar mycket för oss. 

 

 

För mer information se även vår hemsida 

www.svenskaturistforeningen.se/stfbotvid. 

 

Hälsningar 

Styrelsen i STF Botvid 
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