
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2017-10-18 på vandrarhemmet i Brålanda. 

Närvarande:   Jan, Torsten, Kerstin och Göran.  

§ 71 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 72 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes.  

§ 73 Föregående mötesprotokoll 

 Protokollet från 2017-09-12 lästes igenom och godkändes. 

§ 74 Inkomna skrivelser och rapporter 

1. Medlemsombud – rapport. Jan lämnade information i egenskap av 

medlemsombud. Kortfattat kan nämnas att antalet medlemmar i STF ökat och 

därmed inkomsterna i form av medlemsavgifter. Fjällstugeverksamheten liksom 

”STF- fjälluffa” har gått bra i år. E-post utskick till STF-medlemmar som ej är med 

i någon lokalavdelning, om möjlighet att göra detta, kommer att skickas ut. 

Uppdatering och nytt utseende på Miranda kommer. STF har fått 11 nya 

anläggningar i år och 5 har upphört. Bokningsverksamheten är flyttad till 

Stockholm. 

2. Inställt jubileum. På grund av för få anmälda har vårt jubileum ställts in. 

§ 75 Inkommen E-post 

1. Håll Sverige rent (20/9, 3/10, 13/10). Inbjudan till två dagars konferens. Anmälan 

senast 30/10. 

2. Bernhardsson Sofie (22/9, 13/10). Inbjudan till regional tankesmedja den 9/11 

(Länsstyrelsen). Anmälan senast 20/10. 

3. Janne Wigen (12/10). Bekräftad mottagning av anmälan till folderproduktion. 

Frågan togs upp för diskusion avsende värdet av att ha foldern. Planeringen av 

kommande års aktiviteter är ej klar och en del information i foldern kan bli 

inaktuell. En del arbete fordras också för att sammanställa innehållet i foldern. 

Styrelsen beslutade då att inte göra någon folder för kommande vår och sommar. 

Sekreteraren meddelar Janne Wigen om beslutet. 

4. Margareta Eriksson (11/10).  Anmälan till lokalavdelningen. Införd i 

lokalavdelningslistan och hälsad välkommen. 

5. STF (29/9). Lokalavdelningsnytt nr:8. ” Hur hanterar ni medlemsuppgifter”. Frågan 

behandlades under Nya frågor, punkt 4. 



6. Diploma Talarförmedling (29/9). Möjlighet att boka talare. 

7. Cicograf AB (28/9). Möjlighet att beställa namnskyltar. 

8. STF Barn-Höstlövet (13/9, 25/9). Sammanfattning av aktionen har sänts ut till 

styrelsemedlemmarna. 

9. Diploma Utbildning (22/9). 200 digitala utbildningar finns i utbudet. 

10. Korrespondans Jan, Torsten och Mikael Lund (naturvårdshandläggare vid 

Länsstyrelsen) angående uthyrning av kanoter och övernattningar. Svar enligt 

Torsten. Mikael har tackat för hjälpen. 

11. Catharina Lindberg (16/9). Informationsmejl till icke anslutna i lokalavdelning. 

12.  Anders Hörding (16/10). STF Södra Uppland. Tacksam för tips på fjällvandringar. 

Sekreteraren besvarar mejlet. 

13. Ulla-Britt Andersson (18/10).  Jokkmokks marknad? Mejlet vidarebefordrat till 

Göran. 

§ 76 Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor fanns. 

§ 77 Nya frågor 

 1. Vårprogrammet. Då folderproduktionen nu lagts ned får styrelsen lite ytterligare 

      tid på sig att föreslå aktiviteter inför våren och sommaren. Det som nu är klart är

      1. Bildvisning i Brålanda 2018-02-08, 2. Årsmöte 2018-02-18, 3. Jokkmokks marknad 

      2018-01-31—02-05, 4. Outdoormässan och 5. Fjällvandring.       

 2. Årsplan för lokalavdelningar. November månads information lästes upp. 

 3. ”Höstlövet”. Värd för barnfamiljer söks. Uppdraget gäller hjälp och stöd vid utvalt 

      boende och tillhörande aktiviteter. 

 4. Hantering av medlemsuppgifter. Informationen lästes upp och innebär att 

     Personuppgiftslagen (PUL) kommer att ersättas av Dataskyddsförordningen (DSF) 

     2018-05-25. Den nya lagstiftningen innebär att individens rättigheter stärks. STF 

     kommer löpande att informera om vad som gäller angående hanteringen av 

     medlemmarnas personuppgifter.  I informationen står följande ”Generellt gäller att 

     inte göra egna listor med personuppgifter eller ens e-postadresser”. 

 5. Förfrågan om 2018 års fjällvandringar. Esther har inkommit med en förfrågan om 

     kommande  års fjällvandringar. Frågan diskuterades men är också beroende av hur 

     det går med vår fjällkurs som kommer att avslutas med en fjällvandring. Trolig 

     vandring blir sträckan Ritsem-Vaisaluokta men även Akka- Kisoris-Låddejåkka, 

     Ammarnäs-Hemavan, Staloluokta-Kutjaure eller andra alternativ diskuterades. 

     Sekreteraren meddelar Esther detta. 



§ 78 Genomförda aktiviteter 

§ 79 Kommande aktiviteter  

1. Fjällafton i Vänersborg 2017-10-24. Göran och Jan deltar från STF Dalsland. 

2. Bildvisning på Naturhistoriska muséet i Göteborg 2017-10-26 för Svenska 

Fjällklubben. Ej vårt arrangemang. 

3.  Fjällafton på Bohusläns museum 2017-11-07. Torsten deltar också. 

4. Fjällkurs/vandring. Informationskväll 2017-11-15. Jan ordnar fika till 

arrangemanget och styrelsemötet. 

§ 80 Övriga frågor 

§ 81 Nästkommande möte 

Nästa styrelsemöte blir den 2017-11-15, klockan 17:00 (OBS tiden) på vandrarhemmet 

i Brålanda. Detta för att sedan ha Informationkvällen där (enligt ovan). 

§ 82 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


