
STF Höglandet 
 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för STF Höglandet får härmed lämna följande verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Sören Maderud, Tranås, ordförande 

Kjell Rosgren, Vetlanda, vice ordföärande 

Maj-Britt Maderud, Tranås. sekreterare 

Annrika Carlsson, Tranås. kassör 

Louise Karlsson, Tranås, ledamot 

Gunilla Fransson. Eksjö, ledamot 

1 plats som ordinarie ledamot från Nässjö har varit vakant. 

Eva Hässler, Vetlanda, ersättare 

 

Lars Hultman och Stig Rolandson, båda Tranås, har varit ordinarie revisorer. 

 

Styrelsen fick vid årsmötet förnyat förtroende att agera som valberedare. Louise 

Karlsson, Tranås och Kjell Rosgren, Vetlanda har varir huvudansvariga. 

 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. 

 

Lokalavdelningen har under året rekryterat 3 nya medlemmar till STF.          

 

Antalet medlemmar i lokalavdelningen var vid årets slut 321.                          

 

Våra programfoldrar har framställts via STF:s centrala produktion. Antalet prenume- 

ranter på dessa har under året varit 111.  Foldrar har också funnits utlagda på flera 

officiella ställen i varje kommun inom vårt område. 

 

Under året har vi genomfört 21 aktiviteter med sammanlagt 504 deltagare.   

 

Följande aktiviteter har anordnats: 

Tranås-Posten förr och nu 

Tranås Utbildningscentrum (TUC Sweden) 

Årsmöte på Eksjö Stadshotell 

Inwido/Elitfönster Great Windows and Doors, Vetlanda 

Stensåkra Charkuteri & Deli, Sunt korvförnuft i Småland, Vetlanda 

En nostalgisk utflykt i Bodafors 

Hembygdsgården, Vagnsmuséet och Pälsmuséet, Tranås 

Bussresa till historiska Åtvidaberg:  gammal bergsmansbygd med profil koppar, 

släkten Adelswärd och Adelsnäs, båtutfärd på Bysjön, solkanonen, Bruksmuséet, 



omvandlingen till andra profiler inom näringslivet, Åssa-muséet, rundtur med tuff-

tuff-tåg, lunch och middag på anrika Hotellet 

Älgsafari (Skullaryd) och herrgårdsbesök (Knutstorps herrgård) 

De vilda blommornas dag, Eksjö och Nässjö 

Båtutfärd på sjön Sommen med S/S Boxholm II med lunch på Lugnalandet samt 

besök i gammelbyn Hultet, Tranås                                                    

Guidad busstur i Sävsjötrakten med Eksjöhovgård, Häradsvägen, Ljunga Park, Norra 

Ljunga kyrka och Komstad kvarn 

Norrby Ängar med familjejordbruk, djuruppfödning, restaurang och butik, Eksjö 

Spakarps Plantskola med odlingar och butik, Eksjö 

Ydregrinden AB, Rydsnäs                                                                                                                  

Rydsnäs förr och nu samt Ydre Champinjonhus 

Mitt liv som naturfilmare (Ingemar Lind), Eksjö 

Höstfinal på Hotel Ullinge med 40-årsjubileum, buffé, musikunderhållning av flöjt- 

trio samt en skildring i ord och bild av 2 pigga damer om en lång vandring i Kali- 

fornien. 

 

Vi tackar för det gångna året och ser den goda uppslutningen som en kvittens på vår 

ambition att erbjuda ett varierat och intressant utbud. 

Vi ser fram emot att träffa er i många sammanhang under 2018.   VÄLKOMNA! 

 

 

Tranås i februari 2018 

 

 

 

 

Sören Maderud       Maj-Britt Maderud        Annrika Carlsson     Louise Karlsson 

 

 

 

 

Kjell Rosgren          Gunilla Fransson           Eva Hässler 

 


