
 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för lokalavdelningen STF 
Dalsland 2022-03-16 på vandrarhemmet i Brålanda. 

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

§ 22 Öppnande 

 Ordförande Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 23 Föredragningslistan 

 Föredragningslistan genomlästes och godkändes.  

§ 24 Föregående mötesprotokoll  

 Protokollet från 2022-01-25 lästes igenom och godkändes av styrelsen. 

§ 25 Inkomna skrivelser och rapporter 

1. Sammanfattning av antagen ”Regional handlingsplan för friluftsliv” 

(Länsstyrelsen). Sekreteraren redogjorde sammanfattningsvis för planen som 

antogs 2022-11-17 av berörda parter. Den finns i sin helhet som bilaga i mejlet 

från Länsstyrelsen 2021-11-30. Göran har också en skriftlig version av planen. 

                             2.    Göran presenterade en inbjudan till Föreningsarkivets årsmöte 2022-04-20 och 

           deltar själv vid detta digitala möte. 

§ 26 Inkommen E-post 

1. Catharina Lindberg (25/1). Du kan påverka STFs framtid.  Skriv motioner till 

Riksstämman (senast 2022-01-31). 

2. STF (31/1). Lokalavdelningsnytt nr:1. A. STF redovisar ett gott resultat för 2021. B. 

Nya boenden inom STF: Upperud 9:9. Boende i ombyggd silo skapad av Kerstin 

Söderlund. Se vidare under rubrik  ”Nya frågor” punkt 5 nedan.  

3. C.L. (2/2). Inbjudan till webbinarium 2022-02-15.  

4. C.L. (16/2). Inbjudan till Palomaintroduktion. Utskicksverktyg för mejl till 

lokalavdelningsmedlemmarna när antalet medlemmar överskrider 50.  

Introduktionen sker i Teams. Under ” Läs mer och anmäl dig här” fås meddelandet 

”Eventet är inte tillgängligt” upp. 

5. Gabriella König (20/2). Kallelse till årsmöte för Studiefrämjandet Fyrbodal 2022-04-

04, 18:00, Kungsgatan 37 i Uddevalla. Börje deltar på mötet. 

6. C.L. (21/2). Uppdatera styrelsen i Miranda. Nuvarande styrelse finns sedan tidigare 

med och inga nya ledamöter tillkom efter årsmötet. 

7. STF (1/3). Lokalavdelningsnytt nr:2. A. Intranätet får ny kostym. B. STFs Riksstämma. 

Handlingar finns tillgängliga från 2022-03-20. C. Förslagsplanen för att inkomma med 



förslag på kandidater till medlemsombud börjar 2022-05-15. D. Digital 

lokalavdelningsträff för alla lokalavdelningar 2022-05-19. 

8. Erika Johansson (7/3). Ljusmanifestation ” En kväll för Ukraina”. 

9. C.L. (11/3). Mirandautbildning 2022-05-13. 

§ 27 Bordlagda frågor 

 Inga bordlagda frågor. 

§ 28 Nya frågor 

                          1.     Planering av aktiviteter för våren och sommaren 2022. A. Vandring vid 

      Ragnerudssjön. Göran och Börje provvandrar sträckan. B. Vandring vid Kornsjö. 

      Torsten har besökt platsen och terrängen verkar olämplig för vandring, varför 

      arrangemanget stryks. C. Bildvisning i Vänersborg kommer att bli till hösten. D. 

      Besök på Vinga. För helgbokningar är väntetiden flera år. En dagstur planeras i 

      september istället. E. Vandring på Pilgrimsleden 2022-05-14—15. Karin och Jan 

      kollar kvalitén på vindskyddet för övernattning utefter leden. F. HLR-utbildning. 

     Göran forskar vidare om möjligheten att genomföra projektet. G. Önskemål om 

     aktiviteter från årsmötet: Besök på Flatön och ångbåtstur. Börje kollar upp  

     möjligheten att genomföra detta och kontaktar Per Lindvall vad gäller 

     ångbåtsresan. H. Helg på Stocklycke vandrarhem på Omberg. Planering pågår. I. 

     Pilgrimsvandring 2022-07-10. Göran skickar kompletterande uppgifter för 

     inläggning på vår hemsida till sekreteraren. 

                        2.     Årsplan för lokalavdelningar 2022. Informationen för april månad lästes upp. 

                        3.     Konstituering av nya styrelsen gjordes och beslutades. Förtroendeposter är som 

       föregående år. Särskilt protokoll för konstitueringsförfarandet skrivs. 

                       4.     Esthers fjällvandringsförslag: Vålådalen-Lunndörren-Vålåstugan-Stensdalen-

       Vålådalen. Presentation och genomgång av vandringen. 

                       5.     Styrelsemöte och trivselträff med övernattning på STF Upperud 9:9. E-mejl har in- 

      kommit från Kerstin Söderlund om att vi är välkomna på besök. Styrelsen   

  diskuterade inbjudan och beslutade att besöka vandrarhemmet/hotellet i Upperud 

     9:9 och samtidigt ha ett styrelsemöte där 2022-04-19, 11:00. Sekreteraren kontaktar 

     Kerstin och förhör sig om arrangemanget är genomförbart och om konferensrum 

     också finns. Möjlighet finns för äkta hälft att följa med, vilket i så fall meddelas 

     sekreteraren.  

                      6.   Friluftsbutiken Snäjk omorganiserad, Besök? Frågan diskuterades och styrelsen 

   förslog ett besök på dagtid med utrustningstema för fjällvandring under maj månad. 

   Arrangemanget presenteras senare på vår hemsida och via mejl till lokalavdelningens 

   medlemmar. Sekreteraren kontaktar Snäjk och hör sig för om möjliga dagar för 

   aktiviteten och tid. 



 

§ 29 Genomförda aktiviteter 

            Årsmöte 2022-02-27 med 26 deltagare. 

§ 30 Kommande aktiviteter 

1. Studiefrämjandets årsmöte 2022-04-04. 

2. Vandring på Pilgrimsleden 2022-05-14—15. 

§ 31 Övriga frågor 

           1. Göran och Torsten kollar upp vad som gäller för vårt hyresavtal med Brålanda 

               vandrarhem. 

§ 32 Nästkommande möte 

          Tiden för nästa möte återkommer vi till efter diskussion med Kerstin Söderlund i        

          Upperud. 

§ 33 Mötets avslutande 

        Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare     Ordförande 

…………………..     …………………... 

Jan Svedberg     Göran Forsell 

 

 

 


