
 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2020-10-21 på vandrarhemmet i Brålanda. 

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

§ 37 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 38 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes efter att Göran, Kerstin och Torsten 

 meddelat att de har tre punkter under Övriga frågor, § 46. 1. Hyreskostnad  

 för vandrarhemmet i Brålanda. 2. Utbildning vid Dalslands folkhögskola. 3. Införande 

 av STF Dalsland i Kommunguiden i Vänersborgs kommun. 

§ 39 Föregående mötesprotokoll  

 Protokollet från 2020-08-26 lästes igenom och godkändes av styrelsen. 

§ 40 Inkomna skrivelser och rapporter 

§ 41 Inkommen E-post 

1. Catharina Lindberg (23/8). Vandringens Dag 2020-09-12. Förfrågan om vi tänkte 

anordna någon aktivitet på Vandringens dag. 

2. Elisabeth Ahlström, STF Göta Älvdalen. Förfrågan till Göran om eventuellt 

föredrag med bildvisning. Det blir en bildvisning i Trollhättan den 15/11, 17:00. 

3.  C.L. Inbjudan till Lokalavdelningskonferens 10/10. 

4. C.L. (21/9). Inbjudan till nyvalda STF-ledamöter om kurs.  

5. STF Lokalavdelningsnytt nr:8 (29/9). Redogörelse för de nya medlemsavgifterna 

som gäller från 15/12 för helår. Finns som bilaga. Sekreteraren fick uppdraget att 

rensa ut materiel med de gamla prisuppgifterna ur förrådet. 

6. C.L. (15/10). Dokument från Lokalavdelningskonferensen. Information om 

Lokalavdelningskonferensen skickas ut till lokalavdelningarna. 

7. STF (31/8). Lokalavdelningsnytt nr:7. 

8. Länsstyrelsen i Västra Götalandsl Län (2/9). Inbjudan till föreningar för att skapa 

en handlingsplan för friluftsliv. Möte 16/9. 

9. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (7/10). Inbjudan till regional tankesmedja för 

friluftsliv den 4/11, 09:00-14:30 via Skype. Sista anmälningsdag 1/11. 

§ 42 Bordlagda frågor 

 Inga bordlagda frågor. 



§ 43 Nya frågor 

1. Överföringen av pengar till STF centralt. Enligt Torstens skrivelse som 

styrelsen ställde sig bakom: ” Styrelsen fastställde tidigare beslutet att 

överföra medel till STFs moderförening. Överföringarna ska dels bestå av 

20.000 kr från lokalavdelningens verksamhetskapital, dels av 4.872 kr 

avseende återbetalning av förseningsersättning från SJ för Jokkmokkresan 

2020. Detta enligt överenskommelse med resedeltagarna. Denna överföring 

till STFs moderförening ska ej påverka lokalavdelningens resutat för 2020”. 

2. Jokkmokksresan 2021. Göran redogjorde för omständigheterna runt 

arragemanget. Styrelsen beslutade sedan att ställa in resan för 2021. 

3. Redovisning från LA-konferensen. Göran och Börje informerade om 

konferensen som berörde: aktiviteter i lokalavdelningarna, STFs centrala 

ekonomi, en god medlemsutveckling och kommande val av ledamöter till 

Riksstämman och som medlemsombud. 

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

Göran nämnde i samband med detta att programfoldrarna från Okidok 

kommer att kunna göras mera öppna och ej behöver ha fasta datum för de 

olika aktiviteterna. Styrelsen ombads fundera över dessa nya möjligheter. 

5. E-post från Esther. Esther  erbjuder sig att hjälpa till med arbetet runt 

fjällvandringar. Något som mottogs positivt av styrelsen. Sekreteraren 

kontaktar henne och informerar om detta. 

6. Hur länge ska vi låta meddelanden ligga kvar i STF Dalslands brevlåda? 

Meddelanden från 2016, -17 och -18 tas bort av sekreteraren. 

7. Planering av programaktiviteter för våren och sommaren 2021. Aktiviteter 

som diskuterades var: Vandring på Kroppefjäll, bildvisningar i Brålanda och 

Vänersborg, HLR-utbildning, Vandringens Dag (11/9), fjällvandring och 

boende/vandring Tiveden. Datum för årsmöte sattes till 2021-02-21. 

 

§ 44 Genomförda aktiviteter 

1. Vandringens Dag 2020-09-12. Fem deltagare. 

§ 45 Kommande aktiviteter 

§ 46 Övriga frågor 

        1.    Hyreskostnad för vandrarhemmet i Brålanda. Göran redogjorde för ärendet och 

       tar kontakt med vederbörande på vandrarhemmet. 



 2.    Utbildning vid Dalslands folkhögskola. Skolan har en utbildning till naturguider     

         som är intressant för STF Dalsland. Kerstin tar kontakt med dem och hör om de   

       är intresserade av att få en föreläsning om STF med bildvisning. 

 3.   Införande av STF Dalsland i Kommunguiden i Vänersborgs kommun. Torsten    

        meddelar att STF Dalsland nu är inlagt i föreningsregistret. 

 4.   Göran ordnar med swishkontot på Swedbank. 

 

§ 47 Nästkommande möte 

Nästa styrelsemöte blir 2020-12-09, 18:00 på vandrarhemmet i Brålanda. OBS: Ändrad 

tid. Tema för detta styrelsemöte blir ”STFs intranät” men även aktuella frågor tas upp. 

Tony tar också med bilder från arbetet i Unna Räitas för visning. 

§ 48 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


