
 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2019-10-30 på vandrarhemmet i Brålanda. 

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

§ 82 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 83 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes. Under § 91 Övriga frågor gjordes 

 tillägg av några nya punkter som uppkom under genomgång av föredragningslistan. 

§ 84 Föregående mötesprotokoll  

  Protokollet från 2019-09-18 lästes igenom och godkändes av styrelsen. 

§ 85 Inkomna skrivelser och rapporter 

1. Regionträff i Borås 2019-11-16, 09:00. Jan åker på Regionmötet. 

2. Kallelse och inbjudan till årsmöte från Studiefrämjandet 2019-11-20. Göran 

redogjorde för bildningen av Studiefrämjandet Fyrbodal. Årsmötet blir på Quality 

Hotel i Vänersborg 2019-11-20, 19:00. Göran sitter eventuellt som ordförande. 

3. C.B. önskar vara med i vår lokalavdelning. Göran skickar personuppgifter till 

sekreteraren för inläggning i vår lokalavdelningsförteckning och e-mail sändlista. 

§ 86 Inkommen E-post 

1. Cecilia Wahlgren (23/10). Kallelse/inbjudan till årsmöte för Studiefrämjandet. V.g. 

se punkt på dagordningen. § 85 punkt 2. 

2. Ann-Sofie Nevalainen (23/10). Kallelse/inbjudan till extra årsmöte för 

Studiefrämjandet Väst. 2019-11-14, 18:00 på Herrljunga Hotell och Konferens. 

Anmälan senast 2019-11-08. 

3.  Janne Wigen (16/10). Aktivitetsfoldrar våren 2020. 

4. Helena Pettersson (14/10). Välkommen till frivilligforum (VBG kommun). Vill du 

visa upp din förenings frivilliga sociala arbete? Folkets Hus i Vänersborg 2019-12-

05, 15:00-18:00. Möjlighet att ställa ut och hålla föredrag. Anmälan senast 2019-

11-15. 

5. STF Borås (11/10). Punkt på dagordningen. V.g. Se § 85 punkt 1. 

6. STF (30/9). Lokalavdelningsnytt nr:8. Utges till styrelsemedlemarna. 

7. Charlotte Grönlund (23/9 och 18/9)). Enkät rörande Vandringens Dag. 

Sekreteraren har besvarat enkät och skickat reportage med bilder. 



8. Catharina Lindberg (18/9). A. Information gällande lokalavdelningens hemsida att 

rensa bland gamla dokument. Utfört sedan tidigare. B. ”Genomförda program”. 

Möjlighet finns att lägga in genomförda program med text och bilder. 

9. STF (16/9). Bokning till ”Ideélla träffen”. 

10. Christer Wennberg (15/9). Önskar kontakt. Vill veta mer om vår verksamhet. 

Sekreteraren har besvarat e-mejlet. 

§ 87 Bordlagda frågor      

§ 88 Nya frågor 

 1. Höst-/ vinterprogram. Ytterligare aktiviteter? A. Göran meddelade att det finns 

     platser kvar på resan till Jokkmokk 2020. B. Det blir en bildvisning, Fjällafton med 

     STF Dalsland, på biblioteket i Vänersborg 2019-11-27, 18:00-20:00. Sekreteraren 

     lägger in aktiviteten på hemsidan och ordnar med annons i Vänersborgaren. 

    C. Bildvisning hos Smyrnaförsamlingen i Brålanda blir eventuellt 2019-02-13. 

 2. Årsplan för lokalavdelningar. November och december månads information lästes 

  upp. 

 3. Esthers mail angående fjällvandring. Esther önskar att planeringen för kommande 

     fjällvandringar startar tidigare. Styrelsen begrundade önskemålet. 

 4. Inloggning på STFs intranät. Inloggning sker genom att söka på  adressen: 

    login.stfturist.se  Fönstret med uppmaningen ” Välj ett konto” kommer då upp 

  och kontot 1404@stfturist.se väljes. Nästa fönster ”Logga in med ditt  

  organisationkonto”. Vårt lösenord fylls i. Till höger på uppkommen sida finns STF 

  Dalsland lokalavdelning. Här kan man gå direkt in och titta på vår e-post. För att 

  komma in i Miranda klicka på ikonen  (vit fyrkant med urnupen triangel i botten 

  till höger om det svartmarkerade fältet). Välj Miranda på rullisten.    

 5. Registrering och hantering  av nya medlemskort. Värvning av ny medlem: Nyvärvad 

  medlem får ett tillfälligt medlemskort på plats. Begärda personuppgifter på 

  registerunderlaget fylls i. Medlemmens namn fylls i på det tillfälliga medlemskortet 

  liksom försäljningsdatum. Medlemmen registreras i Miranda. Vid inloggning i 

  Miranda kommer rubriken ” Centrala registret” upp. Längst ner på sidan står 

  ”Registrera” och ”Ny medlem”. Begärda uppgifter fylls i. 

§ 89 Genomförda aktiviteter 

1. Outdoormässan 2019-09-21—22. Information lämnades om evenemanget och 

att STF samt lokalavdelningen fick flera nya medlemmar. (13 nya medlemmar i 

STF och lokalavdelning har nu registrerats). 

2. Grästorps ljusfestival 2019-10-08. Inställt p.g.a dåligt väder. 
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3. Bildvisning på Bohusläns museum 2019-10-22. 43 deltagare njöt av ett vackert 

bildspel. Tanken väcktes på styrelsemötet om att skicka en inbjudan till alla STF-

medlemmar i området med uppmaning att kunna bilda en lokalavdelning.  

§ 90 Kommande aktiviteter  

    1.    Fjällafton med STF Dalsland 2019-11-27. 

§ 91 Övriga frågor 

    1. Arkivering. Pärmar för arkivering på Föreningsarkivet kan lämnas till Göran. 

    2. Swedbank. Torsten informerade om att Swedbank önskar en uppdatering av våra 

        handlingar rörande tillgång till STF Dalslands konto samt konstitution av 2019 års 

        styrelse. 

§ 92 Nästkommande möte 

Nästa styrelsemöte blir 2019-12-11, 18:30 på vandrarhemmet i Brålanda. Mötesdag 

beslutades också 2020-01-29. 

§ 93 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


