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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för lokalavdelningen av Svenska Turistföreningen, STF Borås, får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten år 2020. 

 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
Borås stad, Bollebygds och Ulricehamns kommuner. 

 

 
ÅRSMÖTE 
Lokalavdelningens årsmöte hölls den 20 februari 2020 med 56 deltagare. 
Magnus Ling valdes till ordförande och Sussi Andreasson till sekreterare. 
Efter väl genomförda förhandlingar bjöd föreningen på kaffe med dopp. 
Mötet avslutades med att STFs generalsekreterare Magnus Ling informerade om STF i stort och smått. Med 
anledning av lokalavdelningens 40-årsjubileum överlämnade Magnus ett diplom samt en gåva bestående av en 
lykta. 

 
 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter: 
Christian Jensen ordförande, Peter Thorsell vice ordförande, Henry Hedengran ekonomiansvarig, Agneta Carlman 
sekreterare, Bengt-Olov Sjöberg IT-ansvarig, Eta Stüven och Ulla Björkman vandringsansvarig. Programkommittén 
har bestått av Eta Stüven, Eva-Lisa Sjöberg, Elsy Johansson och Peter Thorsell. 
På grund av sjukdom har Ulla Björkman avsagt sig styrelseuppdraget i lokalavdelningen, vilket protokollfördes på 
styrelsemötet den 20 november 2020. 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året. Olika styrelsemedlemmar har under året haft 
ett antal arbetsmöten för framtagande av förslag till beslutsunderlag. Dessutom har regelmässigt förekommit 
telefon- och mailkontakter mellan styrelsemedlemmarna. 

 

 
MANDATTIDER 
Ett år för ordförande, valberedning och revisorer. 
Två år för övriga styrelseledamöter med växelvis mandattid 

 
 

REVISORER 
Camilla Larsson och Lennart Wasling. 

 

 
VALBEREDNING 
Bengt Olsson (sammankallande), Kerstin Lundgren och Ingvar Sjöqvist. 

 
 

MEDLEMSANTAL 
I vårt verksamhetsområde Borås, Bollebygd, Ulricehamn finns vid årets slut 2469 anslutna medlemmar i STF 
centralt, av dessa har 437 anslutit sig till vår lokalavdelning. 
Under året har 86 nya medlemmar registrerats och 38 medlemmar har inte förnyat sitt medlemskap. Det ger en 
nettoökning på 48 personer under året.



ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER 
Årets arrangemang har uppgått till 5 och antalet deltagare har i snitt varit 46. 
Onsdagsvandringarna har genomförts vid 26 tillfällen med i snitt 49 deltagare per vandring. Vandringarna på 
tisdagar ”tisdagslunken” har varit vid 22 tillfällen med i snitt 23,5 deltagare, en ökning med 7 deltagare per vandring 
mot föregående år. Under våren ställdes vandringarna in men återupptogs igen till hösten men dock med 
smittskyddsrestriktioner. 
Ingen långvandring genomfördes under våren. Under hösten ingick vår långvandring i Vandringens dag som vi 
anordnade i Bredared 
Utöver vandringar har aktiviteterna, på grund av pandemin, endast bestått av ett studiebesök och en föreläsning, 
vilka genomfördes i början på året. Vi har haft två studiecirklar, nämligen Planering inför fjällvandring och 
Fågelskådning.  Båda genomfördes under våren. Den 12 september deltog vi i det riksomfattande arrangemanget 
”Vandringens dag” med att anordna vandringar i Bredared. Genomförda arrangemang redovisas i detalj på särskild 
plats i denna berättelse. 

 

SAMVERKAN 
All verksamhet under året arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet. Programpunkten ”Klimatomställning 
för en hållbar utveckling” har skett i samverkan med Högskolan i Borås, samt föreningarna Klimatomställning Borås och 
Hållbar Student (studentkåren i Borås). 

 
 
 

Huvudaktiviteter 2020  Deltagare 

 
2020-01-16 Medlemsträff  69 

2020-01-20 Klimatomställning 
 

46 

2020-02-20 Årsmöte 
 

56 

2020-02-27 Studiebesök Star Trading 
 

32 

2020-09-12         Vandringens dag 
 

26 

Antal aktiviteter: 5 Antal deltagare: 229 

 
 

 

 
 
 

Onsdagsvandringar i Borås Våren 2020              Deltagare 

10 vandringar 
 

Tisdagslunken i Borås 
 
6 vandringar 

 449 
 
 
 

87 
 
 
 
 

Onsdagsvandringar i Borås Hösten 2020               Deltagare 

16 vandringar  830 

Tisdagslunken i Borås   

16 vandringar  432 

 

 



MARKNADSFÖRING 
 

Årets text om vår marknadsföring blir inte som det var tänkt vid årets början. Lokalavdelningen fyllde 
nämligen 40 år och planer drogs upp för att fira detta på olika sätt. Vid medlemsmötet i januari 
presenterades vårens program och lite festligheter utlovades. Inget blev som tänkt. Årsmötet kunde 
genomföras, men sedan blev stopp på aktiviteter förutom några vandringar som genomfördes. 
Marknadsföringen bestod i att meddela att aktiviteter ställdes in. Dessutom drabbades STF Stockholm av 
ekonomiska problem som en följd av restriktioner som följde i pandemins spår. Tidningen Turist minskade sin 
utgivning, ett annars bra medium att berätta om lokalavdelningar. 
Ett program för hösten gjordes upp, men foldrar trycktes inte upp, dels för att spara pengar, dels för att 
utsikterna att genomföra höstens program syntes små. 
För våren 2021 har ett program gjorts upp och foldrar tryckts. Marknadsföringen sker numera mest via vår 
hemsida som uppdateras kontinuerligt med information om hur vi försöker anpassa verksamheten till  
restriktioner som myndigheter utfärdar. 
Under år 2020 har STF Borås sammanlagt nämnts 11 gånger i BT och i lokala annonsblad. Det tycker vi är rätt 
hyggligt under rådande omständigheter. 
Intresset för vandringar har inte minskat på grund av pandemin, snarare tvärtom. Under en vecka kan vi ha 
mellan 50 och 70 personer som är ute på våra olika vandringar. Då får vi tillfälle att marknadsföra aktiviteter 
och hålla medlemmarna informerade om vad som är på gång. 
 
REPRESENTATION OCH UTBILDNING     

På grund av pandemin har det inte förekommit någon representation och utbildning under året, med två undantag. 

Två styrelsemedlemmar deltog under våren på en digital konferens som anordnades av STF centralt med anledning av 
pandemin 

Tre styrelsemedlemmar deltog under hösten på en digital lokalavdelningskonferens 

 
KOMMUNIKATION 

Hemsidan sköts av IT-ansvarig och uppdateras kontinuerligt med detaljuppgifter om kommande aktiviteter och 
eventuella ändringar i förhållande till programfoldern. Under året har hemsidan varit en viktig kanal att 
förmedla pandemins påverkan på våra aktiviteter. 

www.svenskaturistforeningen.se/stfboras 
 

Lokalavdelningarnas hemsidor har ett likartat utseende för alla STF-föreningar, med sina fördelar och 
begränsningar. För att kunna ge mer detaljerad information har vår Facebook grupp utnyttjats i allt högre grad. 

Här har vi t ex möjlighet att lägga in bilder. Vid årets slut hade gruppen cirka 160 följare/medlemmar. 

Vår Facebook grupp heter STFBorås. 
Nyhetsbrev har sänts ut till lokalmedlemmarna 6 gånger under året. 
IT-ansvarig uppdaterar distributionslistan för nyhetsbrev med aktuella mailadresser. 

 
Det togs inte fram någon programfolder för höstterminen. Programinformationen publicerades på hemsidan 
och via nyhetsbrevet. 
 

E-posten sköts av lokalavdelningens styrelseledamöter. 
E-postadressen är: stfboras@stfturist.se 

 

EKONOMI 
 

Beträffande STF Borås ekonomiska resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. 
Årets resultat uppgår till - 55.442 kronor som styrelsen föreslår ska överföras till tidigare års eget kapital 284.903 kronor 
som därefter uppgår till 229.461 kronor. 
Det stora negativa resultatet beror i huvudsak på uteblivna verksamhetsbidrag från Svenska Turistföreningen centralt. 

 
Föreningens firmatecknare har varit ordförande Christian Jensen och ekonomiansvarig Henry Hedengran var för sig. 
Inget arvode har under året utbetalats till föreningens styrelseledamöter. 



SLUTORD 
 
Innan pandemin slog till i mitten på mars inleddes jubileumsåret 2020 med en välbesökt medlemsträff där det var 
bildvisning över de gångna 40 åren och ”tårtkalas”. På vårt årsmöte i slutet av februari fick vi ett uppskattat besök 
av STFs generalsekreterare Magnus Ling. Året var planerat med många intressanta aktiviteter med en 
jubileumsbankett som årets höjdpunkt. På grund av pandemin beslutade styrelsen i slutet av mars att tillsvidare 
pausa all vår verksamhet. Verksamheten var pausad i nästan fem månader men i slutet på augusti startades våra 
vandringar upp igen. Utöver vandringarna har alla övriga aktiviteter från mars och till årets slut ställts in. 
 
Allt var dock inte negativt detta konstiga år, trenden att vara ute i naturen har även kommit oss till del. Vi var vid 
årets slut 437 STF-medlemmar som anslutit sig till lokalavdelningen. Det ger en ökning med 48 personer mot 
föregående år. Styrelsen har under hösten beslutat att starta upp ytterligare en vandringsgrupp på tisdagar, som går 
något längre än ”tisdagslunken”. 
 
Liksom tidigare efterlyser vi förslag till aktiviteter som kan locka yngre, men ändå värna om våra trogna, äldre 
medlemmar. Vi tror på ett arbete över generationerna och vill även fortsättningsvis inkludera och välkomna 
nyanlända. 
Tack till er alla som stöttar och tar del av vår verksamhet på olika sätt och hjälper oss att göra STF Borås ännu 
bättre, mer välkänd och innehållsrik. 
 
 
 

Borås i januari 2021 
 

Styrelsen för STF Borås, lokalavdelning i Svenska Turistföreningen 
 
 



RIKTLINJER OCH VERKSAMHETSPLAN 
FÖR STF BORÅS 2021 

 
STF Borås är en lokalavdelning av Svenska Turistföreningen och omfattar Borås, Bollebygd och Ulricehamn 
kommuner. 
 

Lokalavdelningens uppgifter är att 
• Sprida kunskap om den egna bygden och främja natur- och kulturupplevelser. 

• Ordna aktiv fritid för STFs medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur- och friluftsliv. 

• Sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlemsvård. 

• Skapa förutsättningar för möten mellan människor från olika kulturer och miljöer. 

• Företräda STF och dess medlemmar. 

• Verka för samarbete med lokala STF-intressen. 
 
 

Mål för år 2021 
 
Lokalt anslutna medlemmar 
Vi är glada att vi har så många lokalt anslutna medlemmar, 437 st vid årsskiftet.  Genom dessa får vi nya 
kompetenser och nya idéer, vilket avspeglar sig i vandringar och aktiviteter av alla slag. Målet är att minst 450 st 
medlemmar aktivt väljer STF Borås. 
 

Aktiviteter 
Årets program är uppgjort med tanke på att aktiviteterna skall genomföras utomhus och på ett sätt som uppfyller 
myndighetskrav. Föreläsningar, studiebesök mm kan inte genomföras. Mottot blir istället ”lär känna ditt land och 
din bygd”. 
 

Marknadsföring 
Vårens programfolder trycks inte i så stor upplaga och distribueras i begränsad omfattning. Hur hösten ser ut är för 
tidigt att spekulera i, men förhoppningsvis skall de vaccin som erbjuds leda till en återgång till mera normala 
förhållanden. 
 

Utbildning 
Styrelsen utbildas när behov uppstår och när en återgång till normala förhållanden råder. 




