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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för lokalavdelningen av Svenska Turistföreningen, STF Borås, får härmed avge
följande berättelse för verksamheten år 2021.

VERKSAMHETSOMRÅDE
Borås stad, Bollebygds och Ulricehamns kommuner.

ÅRSMÖTE
Lokalavdelningens årsmöte hölls den 9 juni 2021 med 64 deltagare.
Lennart Wasling valdes till ordförande och Sussi Andréasson till sekreterare.
Före förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och smörgås samt guidad vandring.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.
Christian Jensen, ordförande, Sussi Andréasson, vice ordförande, Henry Hedengran 
ekonomiansvarig
Göran Boger, sekreterare, Bengt-Olov Sjöberg, IT-ansvarig, Anki Dahlqvist, 
vandringsansvarig, 
Eta Stüven, ledamot och Elsy Johansson, suppleant
Programkommittén har bestått av Christian Jensen, Elsy Johansson, Peter Thorsell, 
Sussi Andréasson, Doris Knutsson och Birgitta Freij.
Styrelsen  har  haft  åtta protokollförda  sammanträden  under  året.  Olika
styrelsemedlemmar har under året haft ett antal arbetsmöten för framtagande av förslag
till  beslutsunderlag.  Dessutom  har  det  regelmässigt  förekommit  telefon-  och
mailkontakter mellan styrelsemedlemmarna.

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

REVISORER
Camilla Larsson och Lennart Wasling.

VALBEREDNING
Bengt Olsson (sammankallande), Peter Thorsell och Ingvar Sjöqvist.



MEDLEMSANTAL
I vårt verksamhetsområde Borås, Bollebygd och Ulricehamn finns vid årets slut 2338 anslutna
medlemmar i STF centralt, av dessa har 406 anslutit sig till vår lokalavdelning.
Under året har 23 nya medlemmar registrerats och 54 medlemmar har inte förnyat sitt 
medlemskap. Det ger en nettominskning på 31 personer under året.

ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER
Årets arrangemang har uppgått till 12 och antalet deltagare har i snitt varit 30,5.
Onsdagsvandringarna har genomförts vid 30 tillfällen med i snitt 45/ vandring.
Vandringarna på tisdagar ”tisdagslunken” har genomförts vid 30 tillfällen med i snitt 7 
deltagare/ vandring och tisdagsvandringarna med 30 tillfällen med i snitt 20 deltagare/ 
vandring.
Under året har det genomförts två långvandringar, under våren i Hol och under hösten i Od.
Det har genomförts två aktiviteter under våren förutom vandringarna.
Vi har haft två studiecirklar om Fågelskådning, en under våren och en under hösten.
Den 11 september deltog vi i det riksomfattande arrangemanget ”Vandringens dag” med att 
anordna en stadsvandring i Borås. 
Under våren genomfördes två övriga aktiviteter förutom vandringarna och under hösten 
genomfördes åtta aktiviteter förutom vandringarna.
Genomförda arrangemang redovisas i detalj på särskild plats i denna berättelse.

SAMVERKAN
All verksamhet under året arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet.

MARKNADSFÖRING
Ett program för våren gjordes och foldrar trycktes upp, men i mindre upplaga.
För hösten har ett program tagits fram och foldrar tryckts upp i egen regi. Marknadsföringen 
sker numera mest via vår hemsida som uppdateras kontinuerligt med information om hur vi 
försöker anpassa verksamheten enligt de restriktioner och rekommendationer som 
myndigheter och STF utfärdar under rådande omständigheter gällande Covid-19.
Under året har STF Borås nämnts i Borås Tidning och i lokala annonsblad, vilket har 
genererat fler medlemmar till föreningen.
Det stora intresset för vandringar består och under en vecka kan det komma 50-70 
medlemmar på våra olika vandringar. Då får vi tillfälle att marknadsföra aktiviteter och hålla 
medlemmarna informerade om vad som är på gång i föreningen. Vandringsansvarig har varit 
med i Radio Sjuhärad och berättat om de olika vandringarna.



REPRESENTATION OCH UTBILDNING
Ombud från styrelsen har deltagit i Studiefrämjandets årsmöte.
Tre styrelsemedlemmar deltog under hösten på en lokalavdelningskonferens som anordnades 
av STF centralt och som genomfördes i Partille Arena.
Styrelsen har under två kvällar haft föreningsutveckling i STFs och lokalavdelningens 
organisation samt om GDPR.

KOMMUNIKATION
Hemsidan sköts av IT-ansvarig och uppdateras kontinuerligt med detaljuppgifter om 
kommande aktiviteter och eventuella förändringar 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, vilket har 
fördelar och begränsningar. För att kunna ge mer detaljerad information har STF Borås egen 
Facebookgrupp utnyttjas i allt högre grad. Här har vi t ex möjlighet att lägga in bilder efter 
aktiviteter. Vid årets slut hade gruppen cirka 260 följare/ medlemmar.

Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna 6 gånger under året.
IT-ansvarig uppdaterar distributionslistan för nyhetsbrev med aktuella e-postadresser.

E-posten sköts av styrelsen ledamöter.
E-postadressen är: stfboras@stfturist.se 

EKONOMI
För STF Borås ekonomiska resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och 
balansräkning.
Årets resultat uppgår till -11 408 kronor som styrelsen föreslår ska överföras till tidigare års 
eget kapital 229.461 kronor, som därefter uppgår till 218.053 kronor.
Det negativa resultatet beror i huvudsak på att föreningen avstod årets verksamhetsbidrag från
STF centralt.

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

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfboras
mailto:stfboras@stfturist.se


Huvudaktiviteter 2021 Deltagare

Studiecirklar
Fågelcirkel – våren 12 (2 x 6 delt.)
Fågelcirkel – hösten 12

Antal studiecirklar: 2                                    Antal deltagare:              24  

Vårens aktiviteter
2021-04-24 Långvandring 17
2021-05-03 Påskliljor i Fagerås 13
2021-05-27 Gräne gruva 21
2021-06-09 Årsmöte 64

Antal aktiviteter: 4                                 Antal deltagare:           115  

Vandringar våren 2021 Deltagare

15 Onsdagsvandringar 745
15 Tisdagslunken 89
15 Tisdagsvandringar 325

Antal vandringar: 45                                          Antal deltagare:         1159  

Höstens aktiviteter
2021-09-02 Medlemsträff 50
2021-09-11 Vandringens dag 33
2021-10-07 Gåshult 27
2021-10-18 Tångabo gård 25
2021-10-23 Långvandring 19
2021-11-11 Föreläsning polishögskolan 43
2021-11-22 Haglunds industri 23
2021-11-25 Julbord 31

Antal aktiviteter: 8                                  Antal deltagare:        251  

Vandringar hösten 2021 Deltagare

15 Onsdagsvandringar 594
15 Tisdagslunken 113
15 Tisdagsvandringar 282

Antal vandringar: 45                                           Antal deltagare:        989  





RIKTLINJER OCH VERKSAMHETSPLAN
FÖR STF BORÅS

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

Lokalavdelningens syfte med verksamheten 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 2022
Lokalt anslutna medlemmar
Vi är glada att vi har så många lokalt anslutna medlemmar. Genom dessa får vi nya kompetenser 
och nya idéer, vilket avspeglar sig i vandringar och aktiviteter av olika slag. Målet är att minst 450 
medlemmar väljer STF Borås.

Aktiviteter
Program med blandade aktiviteter för alla våra medlemmar.

Marknadsföring
Aktiviteter marknadsförs på föreningens hemsida, programfolder, i Facebookgruppen, Borås.com 
och genom nyhetsbrev som skickas till medlemmarna.

Utbildning
Styrelsen utbildas när behov uppstår.
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