
 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2021-06-30 på vandrarhemmet i Brålanda. 

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

§ 84 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 85 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes. Göran hade ett tillägg till 

 dagordningen som togs upp under § 93 punkt 3 Övriga frågor. 

§ 86 Föregående mötesprotokoll  

 Protokollet från 2021-05-26 lästes igenom och godkändes av styrelsen. 

§ 87 Inkomna skrivelser och rapporter 

§ 88 Inkommen E-post 

1. STF Lokalavdelningsnytt nr:5 (31/5). A. P.g.a. Coronapandemin gäller för 

utomhusarrangemang att det är tillåtet med max. 100 personer. För 

inomhusarrangemang är det tillåtet med 50 personer med hänvisade platser. Annars 

max. åtta personer. B. Bidrag till lokalavdelningarna. STF beslut från i höstas: Halvt 

bidrag till alla lokalavdelningar under december månad. Bidraget baserat på 

verksamhetsåret 2019. Andra halvan betalas ut i augusti 2021. Möjlighet finns att 

avsäga sig bidraget (meddela Anna). Utbetalning 2022 blir halvt bidrag och bygger på 

verksamhetsåret 2021. Beslutet kan komma att omprövas. 

2. S.M (1/6). Önskar bli medlem i vår lokalavdelning. Hälsad välkommen och informerad 

om vår verksamhet. 

3. Emma Landgren (2/6). Digital närvaro för besöksnäringen. Erbjudande om digital 

utbildning. Föreläsningar via Zoom för våra medlemmar. 

4. B.E. (6/6). Önskar bli medlem i vår lokalavdelning. Hälsad välkommen och informerad 

om vår verksamhet. 

5. Vänersborgs konsthall (10/6). Inbjudan att delta. Inlämning av konstverk senast 19/6. 

6. My Analytics. Mejl från denna avsändare tas bort direkt då de ständigt kommer in. 

7. Fastighetsinformation (16/6). E-post adresser till bostadsrättsföreningar. 

8. Länsstyrelsen i Västra Götaland. (23/6). Informationsbladet  Friluftsnytt – nyhetsbrev 

juni 2021. A. Handlingsplan för friluftsliv. Synpunkter på skrivelsen har lämnats in 

från STF Dalsland. B. Översyn av riksintresse för friluftsliv. C. Hållbart resande till 

naturen. Ett samarbete mellan Västtrafik, Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen för att 

minska bilåkandet. D. Ny entré till Tresticklans nationalpark. 



§ 89 Bordlagda frågor 

 Inga bordlagda frågor. 

§ 90 Nya frågor 

 1. Verksamhetsbidrag från STF. Se Görans skrivelse 2021-05-27 ”STF Bidraget”. Finns 

  som bilaga. Se även § 88 Inkommen E-post, Punkt 1. B. ovan. Göran informerade om 

  bidragsförutsättningarna. 

 2. Planering av aktiviteter för 2021. Se punkterna under Kommande aktiviteter nedan. 

 3. Årsplan för lokalavdelningar. Informationen för juli och augusti månad lästes upp.  

  4. Annonsering i dagspress om att STF Dalsland startar upp aktivitetsutbudet igen och 

  mejl-utskick till medlemmarna i lokalavdelningen? Styrelsen ansåg att annonsering i 

  dagspress blir för dyrt då STF Dalslands geografiska upptagningsområde har ett 

  flertal tidningar. Mejl-utskick till medlemmarna kommer att ske före årsmötet 

  2021-08-22. 

§ 91 Genomförda aktiviteter 

    Inga aktiviteter genomförda sedan senaste styrelsemöte. 

§ 92 Kommande aktiviteter 

1. Pilgrimsvandring på Pilgrimsleden 2021-07-24. Aktiviteten klar. 

2. Besök på Tivedstorp med vandring 2021-08-13—14. Aktiviteten klar. 

3. Vandring på Pilgrimsleden. Delsträcka Upperud-Högelund  2021-08-07—08. 

Aktiviteten klar. 

4. Flatön 2021-08-21? (Börje). Möjligheten till ny datum för aktiviteten ska 

undersökas vilken är 2021-09-18. 

5. Årsmöte 2021-08-22, 15:00. De flesta handlingarna är klara och inskickade. 

Kerstin ordnar med fika. 

6. Vandringens Dag 2021-09-11 (Börje och Göran). Vandringen förväntas ske på 

en del av nya Kroppefjällsleden vid Ragnerudssjön. Göran skickar länk till   

kartor för styrelsen. 

7. Vinga (Göran). Avvaktar med detta arrangemang till våren i maj månad.  

8. Bildvisning i Smyrnakyrkan i Brålanda (Börje). Börje pratar med församlingen 

om aktuell tid. Förslagsvis 2021-10-14. 

9. Bildvisning i Vänersborg. Göran funderar över datum i november. 

10. Bildvisning i Uddevalla. Kerstin kollar upp om intresse finns på museet.  

Datumförslag 6, 7 och 12 oktober.  



§ 93 Övriga frågor 

1. Göran informerade om att en extra Riksstämma kommer att hållas 2021-08-25. 

2. Göran visade minnesgåvan efter  bortgången av vår vän och fjällvandrare från 

Brålanda. 

3. Göran har bokat logi i Jokkmokk för kommande Jokkmokksresa. 

4. Nina på Brålanda vandrarhem har önskemål om att vi anordnar hjärt-lung 

räddningskurs. 

§ 94 Nästkommande möte 

Nästa styrelsemöte. Tid bestäms efter årsmötet. 

§ 95 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


