VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN SÖDRA LAPPLAND
Styrelsen för STF Södra Lappland avlämnar nedanstående verksamhetsberättelse för verksam
hetsåret (= kalenderåret) 2019.
I styrelsen har ingått:
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Valberedning:

Vakant

Revisorer:

Ann-Mari Oskarsson och Vanja Ingvarsson

Från den 1 januari 2013 ändrades STF:s stadgar vilket innebar att den lokala organisationen i
fortsättning skall benämnas avdelning samt att medlemmarna muntligt eller skriftligt måste uttala
att de vill vara med i avdelningen.
För STF Södra Lappland är anslutningsgraden för 2019 ca 29%.
Avdelningens antal medlemmar 2019 och fördelning av dessa vid årsskiftet 2019/2020:
Antal medlemmar
156
(173)
Vuxna
138
(157)
Ungdom
9
(10)
Barn
9
(6)
Detta är en minskning jämfört med medlemsantalet vid årskiftet 2018/2019 med 17.
Styrelsen har under året, förutom konstituerande möte, haft 6 protokollförda sammanträden.
Löpande ärenden har behandlats i samråd mellan ordförande och kassör/sekreterare.
Med hjälp av internet har ordförande och sekreteraren lämnat övriga styrelsemedlemmar
fortlöpande information om genomförda och planerade aktiviteter, material som avdelningen fått
för yttrande, inbjudan till kurser och konferenser m.m. samt begärt synpunkter på det översända
materialet.
Årsmötet 2019 hölls på Biblioteket i Lycksele och samlade 14 medlemmar. Henrik Sporrong
informerade om Naturreservat i Västerbottens län
Styrelsen har tagit del av information om ett flertal planer och projekt som länsstyrelse och
kommuner med flera översänt, samt även lämnat remissvar i några frågor. Styrelsemedlemmar
har deltagit i informationsmöten kring några av dessa planer och projekt.
Styrelsen har konstaterat att det blivit allt svårare att finna medlemmarna som vill ta på sig
styrelseuppdrag, en utveckling som förefaller finnas också i andra ideella organisationer.
Eftersom ingen varit villig ta på sig uppdrag som valberedning har styrelsen själv försökt ta på
sig denna uppgift

STF Södra Lappland har under året marknadsfört sig på STF:s centrala Webbsidor, på Lycksele
Turistbyrås hemsida och i viss mån också på andra kommuners och lokaltidningars hemsidor.
I ett skyltskåp och i tidningsrummet på biblioteket i Lycksele har information lämnats om
STF:s och avdelningens verksamheter.
Informationsmaterial om STF har dessutom lagts ut på kommunkontor, turistbyråer, lasarett och
vårdcentraler, tandläkarmottagningar och några andra ställen.
Avdelningens aktiviteter har främst marknadsförts genom annonser i de lokala annonsbladen
samt med hjälp av affischer. Aktiviteterna har också presenterats i det medlemsbrev som
utkommit 10 gånger under 2019 och skickats till de medlemmar som anmält e-postadress.
Avdelningens ekonomiska ställning 31/12 2019 och resultatet för 2019 redovisas i balans- och
resultaträkningen.
Avdelningen har fått ekonomiska bidrag från SFT centralt, från Studiefrämjandet och från
Lycksele kommuns Kultur- och Utbildningsförvaltningen.
Avdelningen har under året själv genomfört eller varit medarrangör i nedanstående arrangamang.
Datum

Ort

13 febr
Lycksele
2 mars
Lycksele
12 mars
Lycksele
13 april
Vilhelmina
16 april
Lycksele
11 maj
Vilhelmina
12 maj
Lycksele
16 juni
Vilhelmina
19 juni
Lycksele
30 juni
Vilhelmina
2 juli
Lycksele
17 aug
Vindeln
25 aug
Åsele
31 aug
Stekenjokk
25 okt
Saxnäs
12 dec
Vilhelmina
		

Arrangemang
Årsmöte - Naturreservat i södra Lappland
Vilda Västerbotten och levande Lappland i bilder
Råneälv och andra filmarminnen
Skidutflykt till Njakafjäll
Hustimring och ängslador
Fågelutflykt till Risträsket
Fågelutflykt längs Ume älv
De vilda blommornas dag
Orkidévandring i Lycksele
Blomstervandring i Vilhelmina
Mariana och Reginalds trädgård i Norrbyberg
Biosfärsområde Vindelälven-Juhtatdahka
Stockholmsgata
Kvällsutflykt till Stenkenjokk
Cykelkök
Bilder från skog och fjäll
Summa deltagare

Ant delt.
14
26
8
14
28
5
4
9
8
10
23
4
9
6
21
6
195

Antal arrangemang blev 2019 16 st (exkl. 2 PR-arrangemangen) med totalt 203 deltagare vilket
innebär ett genomsnitt på 12,2 deltagare per aktivitet.
Några av arrangemangen har genomförts i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Lycksele
och Vilhelmina, Västerbottens Ornitologiska Förening, Västerbottens Botaniska Förening,
Studeifrämjandet samt med Lycksele bibliotek.
Uppgifter om de flesta arrangemangen har, genom av avdelningen insända notiser och bilder,
redovisats i länstidningarna.

Studiefrämjandet har hjälpt till med planering och genomförande samt svarat för en del av
kostnaderna för arrangemangen för vilket styrelsen vill framföra ett särskilt tack.
Samarbetet med Studiefrämjandets har fungerat bra. Avdelningsstyrelsen har haft några av sina
sammanträden i Studiefrämjandets lokaler i Lycksele på MB, och där en del av avdelningens
tillhörigheter förvaras i några skåp.
Avdelningen har också mot ersättning kunnat utnyttja Studiefrämjandets kopieringsapparat mm.
Styrelsen bedömer att verksamheten 2019 har fungerat bra och att såväl medlemmar som
allmänheten visat uppskattning av arrangemangen.
Styrelsen och övriga medlemmar har lagt ner ca 500 ideella arbetstimmar till gagn för föreningen
och samhället i stort.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp som ledare och medhjälpare
vid aktiviteterna.
Styrelsen har liksom tidigare år lagt ner en hel del tid på att finna nya och bättre vägar än hittills att
föra fram de idéer och målsättningar som ligger till grund för STF och dess avdelningars verksam
het i konkurrens med det stora utbud som finns från andra föreningar och organisationer, kom
mersiella intressen, EU-projekt och andra aktörer med som synes god ekonomi och vilka erbjuds
människor i det ytmässigt stora men glest befolkade område som STF Södra Lappland arbetar i.
Styrelsen vill till sist tacka för förtroendet att leda avdelningens arbete 2019 och önskar den
styrelse som tillträder vid årsmötet 2020 ”Lycka till”.

Mats Rundqvist
Ordförande

Sten Troberg
Kassör/sekr.

Rune G Åkerlund
Ledamot

Roger Hedlund
Ledamot

Fastställd av styrelsen vid sammanträde 2020-01-20

