
 

 

 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020  
 

Styrelsen för Svenska Turistföreningens lokalavdelning STF Värend lämnar härmed följande berät-

telse för verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelse, revisorer och valberedning 

Ordförande:                                   Berne Persson                                              1 år 

Kassör:                                          Kjell Forsberg                                                1 år 

Sekreterare:                                   Per Berggren                                                 2 år 

Medlemsansvarig:                         Agnetha Hallgren                                           1 år 

Programansvarig:                          Anne-Mari Sjölund                                         2 år 

Hemsidesansvarig:                        Arne Nyström                                                1 år 

Ledamot:                                        Eva-Christin Karlsson                                   2 år 

Styrelsesuppleanter:                      Lars-Göran Gustafsson                                 1 år                   

                                                      Arne Nyström                                                 1 år  

Revisor:                                         Jan Karlman                                                   1 år 

Revisorssuppleant:                        Curth Ericsson                                                1 år 

Valberedning:                                 Vakant 

 

Möten, sammanträden 

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 9 februari 2020 i Johanneskyrkan, Växjö. 42 medlemmar del-

tog och till mötesordförande valdes Lena Walterholm, . Efter avtackningar avslutades årsmötet tra-

ditionsenligt med kaffe och semla varpå de närvarande fick njuta av skönsång med Växjögruppen 

Missljud samt ackompanjerande pianist. 

Under det gångna och genom Coronapandemin minst sagt annorlunda verksamhetsåret har styrelsen 

haft 4 möten samt ett konstituerande möte. 

Programkommittén har bestått av sex ledamöter: Anne-Mari Sjölund ordförande, Agnetha Hallgren, 

Per Berggren, EvaChristin Karlsson, Lars-Göran Karlsson och Rune Isaksson. Därutöver har 

Barbro och Rune Isaksson utgjort lokalavdelningens support och varit behjälpliga med registrering i 

Miranda av deltagarna i våra aktiviteter. 

 

Verksamhet och medlemsaktiviteter under året 

(Föregående år inom parentes) 

Studiecirklar 

Antal studiecirklar: 1 (2), antal deltagare 24 (26) 

 

Kulturarrangemang 

Antal kulturarrangemang 7 st (25), antal deltagare 293 st (822). 

Naturarrangemang 

Antal naturarrangemang 3 st (7), antal deltagare 72 st (219). 

Studiebesök 

Antal studiebesök 3 st (8), antal deltagare 91 st (320). 

 

Statistik över antalet deltagare 

Antalet deltagare i aktiviteterna under 2020 har varit 456 st (1377).  

Antalet personer som har deltagit i studiecirklar uppgick till 24 st (26). 

 

 



 

 

Lokalavdelningens program 2020 

Lokalavdelningens vår- och höstprogram har varit infört på föreningens hemsida. Dessutom tryck-

tes foldrar upp för vårens program. Styrelsen beslöt att programinformationen fortsättningsvis skall 

distribueras i enbart digital form. 

Medlemsstatistik 

Antalet STF-medlemmar inom lokalavdelningens område har under året uppgått till 2427 st (2436). 

Antalet nya medlemmar under 2020 uppgick till 382 st (354). Antalet medlemmar i lokalavdelning-

en uppgick vid årets slut till 383 st, därav 42 st rödmarkerade, (401). 

 

Ekonomi 

Lokalavdelningens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas i särskild bilaga. 

 

Slutord 

2020 har för oss alla varit ett mycket annorlunda år. På grund av Coronapandemin har vi kraftigt 

fått skära ned våra aktiviteter, vilket givetvis inte känns bra. Men vi får försöka se ljuset i tunneln 

och förbereda oss på att ta nya tag under 2021. 

Det arbetet har redan startat genom att vi nu har lämnat vårt tidigare utrymme i Studiefrämjandets 

lokaler och flyttat till ett annat utrymme i landshövdingeresidenset. Flytten ger oss också tillgång 

till ett större sammanträdesrum där vi förhoppningsvis kan genomföra våra styrelsemöten en bit in 

på 2021. 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett stort tack till lokalavdelningens medlemmar för det förtro-

ende som visats oss under det gångna året. 

 

Växjö 4 februari 2021 

 

Berne Persson                                   Kjell Forsberg                               Per Berggren 

 

 

Agnetha Hallgren                                EvaChristin Karlsson 

 

 

Anne-Mari Sjölund 
               


