
 
Verksamhetsberättelse 2021 

 

Styrelsen för Svenska Turistföreningens lokalavdelning STF Värend lämnar härmed 
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelse, revisorer och valberedning 
 
Berne Persson ordförande 
Per Berggren sekreterare 
Kjell Forsberg kassör 
Agnetha Hallgren medlemsansvarig 
Anne-Mari Sjölund programansvarig 
EvaChristin Karlsson ledamot 
Lars-Göran Gustafsson 1:e styrelsesuppleant 
Arne Nyström 2:e styrelsesuppleant, hemsidesansvarig 
Jan Karlman revisor  
Curth Ericsson revisorsuppleant 
Vakant  valberedning  
 
Möten, sammanträden   
 
Lokalföreningens årsmöte hölls den 20 maj 2021 hos Per Berggren på Humlevägen 
1, Växjö med Ragnar Christerson som mötesordförande. Mötet genomfördes genom 
att 23 medlemmar via mejl, SMS eller post besvarade styrelsens förslag till beslut 
som tillstyrktes enhälligt.   
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen genomfört sex protokollförda möten 
samt ett konstituerande möte. 
Programkommittén har bestått av sex medlemmar med Anne-Mari Sjölund som 
programansvarig och sammankallande samt Per Berggren, Agneta Hallgren, 
EvaChristin Karlsson, Lars-Göran Karlsson och Rune Isaksson. Därutöver har Barbro 
och Rune Isaksson varit lokalavdelningens support och varit behjälpliga med 
registreringarna i Miranda av deltagarna i våra aktiviteter. Stort tack till dem! 
 
Verksamhet och medlemsaktiviteter 
 
(Föregående år inom parentes) 
Studiecirklar 
Antal studiecirklar:  0 (1)                    antal deltagare 0 (24) 
 
Kulturarrangemang 

Antal kulturarrangemang   10 (7)       antal deltagare 302 (293) 
 
Naturarrangemang 
Antal naturarrangemang   2 (3)         antal deltagare 52 (72) 

 
Studiebesök 
Antal studiebesök   2 (3)                    antal deltagare 68 (91) 
 



 
Statistik över antalet deltagare 
 
Antalet deltagare i aktiviteterna under 2021 har varit 422 (456) 
Antalet personer som har deltagit i studiecirklar uppgick till 0 (24) 
 
Lokalavdelningens program 2021 
 
Lokalavdelningens program har varit infört på föreningens hemsida. Dessutom 
skickades programmet ut till medlemmarna via mejl och brev. 
 

Medlemsstatistik 
 
Antalet STF-medlemmar inom lokalavdelningens område har under året uppgått till 
2336 st (2427) 
Antalet nya medlemmar under 2021 uppgick till 270 st (382).Antalet medlemmar i 
lokalavdelningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 348 st (383), därav 19 st (42) 
rödmarkerade  
 
Ekonomi 
 
Lokalavdelningens ekonomi är god. Resultat-och balansräkning redovisas i särskild 
bilaga. 
 
Slutord 
 
Även om pandemin fortfarande i hög grad påverkade vår verksamhet under 2021 kan 
vi ändå konstatera att föreningen har rest sig från den låga aktivitetsnivå som 
präglade 2020. 
Vår duktiga programkommitté har glädjande nog kunnat redovisa en hög närvaro 
under sina många intressanta programpunkter. Under hösten ordnades t om en 
bussresa med stor uppslutning.. 
Med detta vill vi tacka våra medlemmar som ställer upp för sin lokalavdelning och 
hälsar alla välkomna till ett nytt verksamhetsår som vi hoppas ska bli minst lika 
intressant som det år vi nu lägger bakom oss. 
 
Växjö 4 april 2022 
 
 

Berne Persson                                         Kjell Forsberg                    Per Berggren 
 

Agnetha Hallgren                                     EvaChristin Karlsson 
 

Anne-Mari Sjölund 
 


