
 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2019-03-06 på vandrarhemmet i Brålanda. 

Närvarande:  Jan, Torsten, Kerstin, Karin och Göran.  

§ 22 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 23 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes.  

§ 24 Föregående mötesprotokoll 

 Protokollet från 2018-01-16 lästes igenom och godkändes.  

§ 25 Inkomna skrivelser och rapporter 

1. Inbjudan från Studiefrämjandet till årsmöte 2019-03-27. Jan och Stefan 

Söderlund deltar från STF Dalsland. 

2. Nytt informationsmateriel har inkommit från STF centralt. 

3. Inbjudan till STFs kurser. Omfattar kurser för ”Nyvalda” och i hanteringen av 

Miranda. Även övriga ledamöter i styrelsen är välkomna att delta. 

§ 26 Inkommen E-post 

1. Svenska turistföreningen (28/2). Mirandautbildning erbjuds den 7/3 och 10/3 

Stockholm. Anmälan senast 1/3.  

2. Studiefrämjandet väst (26/2). Årsmötesinbjudan Studiefrämjadet väst den 25/4 

på Herrljunga Hotell och Konferens, Järnvägsplatsen 4. Anmälan senast 29/3. 

3. Sofie Bernhardsson (21/2). Naturvårdsverket bjuder in till nationell tankesmedja 

för friluftsliv 2019. 16/5-17/5 i Kristianstad. Anmälan senast 15/4. 

4. Catharina Lindberg (18/2). Inbjudan till Mirandautbildning. 

5. Anna Heimersson (15/2). Korrespondans angående Annas besök vid vårt årsmöte. 

6. Sofie Jorsell (10/2). Upptäckarkit, lärande om Allemansrätten för barn. 

7. C.L. (17/1). Årsplan för 2019. 

8. Adresser till era nästa utskick (25/2). Registerdata kan beställas. 

9. Save the dates (7/2). Temadag och regional tankesmedja för friluftsliv den 24/4 i 

hörsalen, Länsstyrelsen i V.G. Stora Badhusgatan 2B, Göteborg. Tacksamt om 

någon i styrelsen kan deltaga. 

§ 27 Bordlagda frågor 



Årsplan för lokalavdelningar. V.g. Se punkt 4 under Nya frågor. 

§ 28 Nya frågor 

 1. Konstituering av nya styrelsen. Ledamöterna tilldelades samma uppgifter och 

     ansvarsområden som föregående år, vilket närvarande ledamöter accepeterade. 

     Genomgång av personuppgifter i förteckningen över Förtroendevalda skedde för 

     eventuella ändringar och tillägg. 

 2. Uppdraget att försöka hitta nya valberedare, som getts till styrelsen, tas upp på 

     nästa styrelsemöte. Styrelseledamötena funderar över frågan fram tills dess. 

 3. Ragnar Hallstens förslag om vandring på ”Ragges runda”. STF har ”Vandringens dag” 

     den 14/9 och datumet ansågs som lämpligt för en vandring hos Ragnar. 

  4. Årsplan för lokalavdelningar 2019. Informationen för januari, februari och mars 

     månad lästes upp. 

§ 29 Genomförda aktiviteter  

1. Jokkmokksresan 2019-02-06 med 30 deltagare. För resan 2020 finns 20 

redan anmälda. 

2. Bildvisning i Smyrnakyrkan 2019-02-14 med 32 deltagare. 

3. Årsmöte 2019-02-24. 32 medlemmar närvarade. 

§ 30 Kommande aktiviteter  

1.  HLR-utbildning 2019-03-13. För tillfället är åtta personer anmälda. Beslutades 

att STF Dalsland står för kostnaden. 

2. Studiebesök på Varner 2019-04-09. Tolv personer är anmälda just nu. 

3. Resan på Dalslands kanal 2019-08-17 har sex anmälda. 

§ 31 Övriga frågor 

1. Göran väckte frågan om hur vi ska hantera våra intilliggande geografiska 

områden, då lokalavdelningar saknas där. Föreslogs att en bildvisning 

anordnas i Uddevalla i syfte att få igång en uppstart av en lokalavdelning i 

Bohuslän. Kerstin kollar upp möjligheterna till bildvisning på Bohusläns 

museum. Anna Heimersson kunde bjudas in och informera om frågan och 

prata för den. Vår styrelse uppmanades också att fundera kring en eventuell 

sammanslagning med STF Dalsland.  

§ 32 Nästkommande möte 

Nästa styrelsemöte blir den 2019-04-09, 18:00 (OBS: tiden) på vandrarhemmet i 

Brålanda. 



§ 33 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


