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Verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelse och programkommitté  
Styrelsen hade följande sammansättning och ansvarsområden: 
 

Ordförande    Anita Högegård 
Vice ordförande och programsamordnare Maud Eklöf 
Sekreterare och studieansvarig Mona Johansson 
Kassör    Sven-Allan Alexandersson  
  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten.  
 

Styrelsearbetet har även under 2016 haft fokus på programverksamheten och vi har fortsatt 
samarbetet med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen. Programkommittén har bestått av 
styrelsen samt Brita von Geijer och Gunnel Ragnhult. 
 

Maud Eklöf och Anita Högegård deltog i Riksstämman i maj.    
Maud Eklöf har i egenskap av vice ordförande varit på ordförandeträff i december. 
Sven-Allan Alexandersson samt tre av vandringsledarna har gått Studiefrämjandets L1 Guide-
utbildning. Sven-Allan har dessutom gått Studiefrämjandets utbildning Ekonomi i förening. 
 

Anita Högegård har även under 2016 deltagit i den referensgrupp som bildades efter Riksstämman  
2012 och består av fyra aktiva från lokalavdelningarna samt två anställda på STFs föreningsverksamhet 
centralt. 

 
Medlemmar 
Den 31 december 2016 fanns det 1 908 (1 984) STF-medlemmar i våra kommuner och i lokal-
avdelningen hade vi 215 (201) medlemmar. Av de 215 medlemmarna i lokalavdelningen bor 157 i 
Lerums kommun eller Partille kommun. De övriga bor i Alingsås (7), Göteborg (48), Mölndal (2) och 
Vårgårda (1). 
I STF totalt har antalet medlemmar minskat de senaste åren, men i vår lokalavdelning kan vi glädja 
oss åt att antalet medlemmar ökat. 
 

Någon statistik avseende fördelningen på olika medlemskategorier – barn, ungdomar resp vuxna – 
går fortfarande inte att få fram. 

 
Programverksamheten under året  
Vandringar med olika teman har även 2016 utgjort basen i anordnade aktiviteter.  
Övriga aktiviteter var föredrag, bildvisningar och studiebesök. 
 

Aktivitetsprogrammen för 2016 omfattade totalt 34 (41) aktiviteter. Genomförda aktiviteter:  
9 onsdagsvandringar, 6 vandringar i anpassad takt, 6 motionsvandringar, 3 kulturhistoriska vandringar, 
2 naturvandringar, 3 studiebesök, 4 föredrag och 1 visafton. Två studiebesök ställdes in p.g.a. för få 
anmälda deltagare. 
 

En del av aktiviteterna har lockat många deltagare och en del har väckt mindre intresse.  
I genomsnitt har det varit 18 (18) deltagare – varav 15 (13) STF-medlemmar - på de aktiviteter som 
genomförts. Några av aktiviteterna har varit samarrangemang med Hälsodisken i Partille, Studie-
främjandet och Naturskyddsföreningen Lerum samt Skallsjö Hembygdsförening. 
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Onsdagsvandringarna är fortsatt populära. Under årets nio onsdagsvandringar har det i genomsnitt 
varit 23 (27) deltagare. På föredragen har det under 2016 varit i snitt 20 deltagare, vilket är något 
färre än förra året. Den aktivitet som lockade flest deltagare under året var ”I Dan Anderssons 
fotspår” med vis- och poesigruppen Hillo. Då kom det 38 deltagare. 

 
Programverksamhet –  marknadsföring 
Både vår- och höstprogrammet har presenterats i form av programfoldrar med kortfattad 
information om de olika aktiviteterna. Programfoldrar har skickats ut till STF-medlemmar som 
anslutit sig till STF Lerum-Partille, samt placerats ut på ex vis Partille Kulturum och biblioteken i 
Lerum och Floda. De fullständiga programmen har lagts ut på lokalavdelningens hemsida.  
Onsdagsvandringarna, som arrangeras tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lerum har även 
varit med i deras programblad. 
Dessutom har utskick av nyhetsbrev och påminnelser om aktiviteter gjorts via e-post.    
 

Flertalet av aktiviteterna har även varit med i kommunernas kulturkalendrar. I Lerum i form av foldrar  
och i Partille i form annonser i Partille Tidning samt i Hälsodiskens broschyr. Många av aktiviteterna har 
dessutom varit införda i GP-guiden. 
 

STF Lerum-Partille deltog på föreningsmässan i samband med invigning av Partille Arena och på 
Skördefesten på Lexby Gård för att sprida kännedom om lokalavdelningen och dess verksamhet. 

 
Summering av året  
STF Lerum-Partille hade den 31 december 215 medlemmar. Det innebär att vi inte nådde vårt mål 
som var 225 medlemmar per 31 december 2016. 
 

Programkommittén har under året utökats men därutöver har vi inte fler medlemmar i lokal-
avdelningens arbete – i programarbetet, som ansvariga för aktiviteter, i styrelsearbetet m m.   
Uppropet som skickades till alla medlemmar tillsammans höstprogrammet gav inget resultat. 
 

Det har bl.a. medfört att framtagning av långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 utifrån Måldokument 
2020 har fått stå tillbaka. Programverksamheten – att genomföra aktiviteter och planera kommande 
aktiviteter - har prioriterats. 
 

Vi har genomfört fler aktiviteter under året än vad vi hade satt upp som mål i verksamhetsplanen. 
Målet var att under 2016 genomföra ca 30 aktiviteter med i genomsnitt ca 15 deltagare, som är STF-
medlemmar, och att två av aktiviteterna skulle vara familjeaktiviteter. Vi genomförde 34 aktiviteter, 
men inte någon av dessa var för hela familjen.  
 

Genomsnittligt antal deltagare på aktiviteterna är i stort sett oförändrat. Svårt att bedöma vad det beror 
på - aktiviteterna i sig, konkurrensen eller att vi inte i nått ut. Vi har använt oss av samma kanaler under 
2016 som tidigare. Vi har inte börjat använda oss av modernare kanaler som Facebook och liknande.  
 

Samarbetet med andra föreningar och med Studiefrämjandet Göteborgsregionen är värdefullt. 

 
Riksstämma 2016 
Riksstämman som hålls i maj vartannat år är STFs högsta beslutande organ. På Riksstämman utses 
STF styrelse och det tas beslut bl.a. om propositioner (förslag från styrelsen) och motioner (förslag 
från medlemmarna). 
STF Lerum-Partille hade nominerat två kandidater till ombud på Riksstämman – Gunnel Ragnhult och 
Maud Eklöf. Båda blev valda och Riksstämman beslöt att valda ombud i fortsättningen ska fungera 
som Medlemsombud under tiden mellan Riksstämmorna.  
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