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Årsmöte Svenska Turistföreningen lokalavdelning STF 
Umeregionen 09 februari 2022 kl 18.30 – 20.30 Umeå Folkets Hus 

1. Undis Englund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat.

2. Årsmötet befanns vara rätt utlyst. 

3. Ulla Bång valdes som mötesordförande. 

4. John Cumberbatch valdes till sekreterare för mötet. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Ingemar Nilsson och Georgina Gillbro valdes som 
protokolljusterare. 

7. Undis Englund presenterade verksamhetsberättelsen och 
visade bilder från årets aktiviter, bilaga 1. 

8. Resultat- och balansräkning presenterades, bilaga 2. 

9. Revisionsberättelsen presenterades, bilaga 3.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11. Medlemsavgift till avdelningen fastställdes till noll.

12. Undis Englund informerade om verksamhetsplan och 
konkreta mål, bilaga 4. Målsättningar är bl.a. att 
lokalavdelningens medlemsantal ska öka till minst 500 under 
2022 och att vi ska ha aktiviteter av god kvalité. Därefter 
presenterade kassören budget för 2022, bilaga 5.

13. Inga förslag från styrelsen eller medlemmar har inkommit.
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14. Bestämdes att styrelsen detta år skall bestå av fyra ledamöter 
med två års mandatperiod samt två suppleanter med ett års 
mandatperiod.

15. Till ordförande på ett år för 2022 valdes Undis Englund. Detta 
enligt valberedningens förslag, bilaga 6.

16. Som styrelseledamöter på två år valdes Calle Hallgren. Som 
styrelsesuppleanter på ett år valdes Kenneth Fredriksson och 
Lollo Sandström.

17. Som revisorer valdes John Cumberbatch och Ulf Säfsten. Som 
revisorssuppleant valdes Ingemar Nilsson. Samtliga valdes för 
ett år.

18. Som ledamot i valberedningen på ett år valdes Ulla Bång och 
Lena Norlander.

19. Övriga frågor.

a) Avgående styrelse medlemmar för både 2020 och 2021 
tackades för sina insatser i STF Umeregionen med blommor. 
Ulla Bång, Lena Norlander och Helene Svensson fick var sin 
termos medan Eva Granberg och Anette Rothman-Jonsson fick 
var sin STF ryggsäck. 

b) Ulla Bång belönades med en STF guldmedalj och blommor 
som tack för sina insatser under 26 år. Ulla har varit 
styrelseledamot, ordförande i lokal avdelningen, ombud 
på riksstämmor, deltagit som valberedare i STFs 
huvudstyrelse, deltagit i regionala möten samt arrangerat 
vandringar och studiecirklar. Ulla har på ett sällsynt och lojalt 
sätt bidragit till lokalavdelningens framgångsrika utveckling. 
Hennes insatser har varit ovärderliga!
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20. Ulla Bång hälsade nya samt omvalda styrelseledamöter 
välkomna i styrelsen, tackade alla närvarande och förklarade 
årsmötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande

John Cumberbatch Ulla Bång

Justerare Justerare 

Georgine Gillbro Ingemar Nilsson
 

 


