Bilaga 1 sid. 1 (3)

STF UMEREGIONEN

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2017
Lokalavdelningen STF Umeregionens primära upptagningsområde omfattar kommunerna Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Totalt finns närmare 4 300 STF-medlemmar i
vår region. Antalet medlemmar i lokalavdelningen har stadigt ökat från 138 medl. år 2013, 262 medl.
år 2014, 270 medl. år 2015, 300 medl. år 2016 till drygt 350 medlemmar per den 31 december 2017.
Härmed uppnådde vi det mål för 2017 som presenterades vid årsmötet. För att ansluta sig till
lokalavdelningen behöver man vara STF-medlem och göra en intresseanmälan. Till viss del kan vi
tacka den centrala administrationen för ökningen under året. De skickade ett e-postbrev till STFmedlemmarna i vårt upptagningsområde och informerade om lokalavdelningens verksamhet..
Lokalavdelningens styrelse har under 2017 bestått av: ordförande Ulla Bång, sekreterare Georgine
Gillbro, kassör Hans Granberg samt de tre ledamöterna Anders Forsberg, Calle Hallgren och JanOlof Näslund. Göran Berg, Helene Svensson och Sara Nilsson har varit suppleanter. Sara gjorde en
stor insats med avdelningens Facebook-sida men fick under hösten tyvärr inte längre möjlighet att
engagera sig i styrelsearbetet. Georgine och Göran har tillsammans med John Cumberbatch, Erland
Dahlin och Sune Jansson ingått i en arbetsgrupp för cykel- och vandringsturer.
Programfoldrar
Utskick med vanlig post upphörde under 2016. De som anmält sig som medlemmar i
lokalavdelningen och lämnat sin e-postadress har i stället fått en programfolder i pdf.-format per
termin med e-post. Tryckta programfoldrar har funnits utlagda på bibliotek och Turistbyrån och har
delats ut i samband med aktiviteter. Aktiviteterna har annonserats på avdelningens hemsida, på
Facebook och ibland i de lokala dagstidningarna. Medlemmarna har fått påminnelse via e-post inför
varje aktivitet.
Årsmötet, val av styrelse, revisorer och valberedning
Till årsmötet i Umeå folkets Hus den 8 februari 2017 kom 39 medlemmar. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar bjöd avdelningen på fika i pausen. Därefter visade Calle Hallgren ett bildspel
från en resa i Canada och USA.
Till lokalavdelningens ordförande för ett år valdes Ulla Bång (omval). De ordinarie ledamöterna
Anders Forsberg, Hans Granberg och Jan-Olof Näslund omvaldes på 2 år. Ledamöterna Georgine
Gillbro och Calle Hallgren kvarstod efter val på 2 år 2016. Som suppleanter för ett år valdes Göran
Berg (omval), Sara Nilsson (nyval) och Helene Svensson (tidigare Stenman, nyval).
Till revisorer för ett år valdes John Cumberbatch (omval) och Ulf Säfsten (omval) samt som
revisorssuppleant Ingemar Nilsson (nyval).
Hans Ivarsson (sammankallande), Sune Jansson och Helena Ekegren Hällgren kvarstod som
valberedning för ytterligare ett år.
Föreningsverksamhet
Styrelsemöten: I tillägg till årsmötet har styrelsen haft sex protokollförda möten med tillsammans 41
deltagare.
Studiecirkel: Under våren och hösten har styrelsen haft en studiecirkel om ”Handbok för
Lokalavdelningar”. Vi träffades 4 gånger och hade totalt 7 studietimmar. Sammanlagt blev det 24
deltagare på träffarna.
PR-verksamhet: I samband med teaterföreställningen ”Vi som bor här” med Stefan Sundström och
Martin Emtenäs den 21 november anordnades ”miljötorg”. Calle o Anders deltog i denna PRaktivitet där vi presenterade oss och gjorde reklam för STF och STF Umeregionen. Det var ca 500
besökare på föreställningen.
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John skrev ett reportage om våra oktobervandringsar som publicerades under Familjenytt i VK tisdag
31 Oktober -17. Calle skrev ett reportage om studiebesöket på SCA Obbola AB som publicerades
den 14 nov -17. På samma uppslag publicerades också en artikel om vår lokalavdelning.
Deltagande i externa möten: Anders Forsberg har deltagit i ett stort antal möten som rör friluftsliv,
infrastrukturfrågor, regionturism, närledsutveckling och biosfärområde Vindelälven samt arbetat med
remissvar angående det senare.
Sålda medlemskap: Avdelningen har sålt 3 medlemskap i STF under 2017, vilket är något mindre än
vad vi hoppats. När vi säljer STF-medlemskap ansluts personen automatiskt till vår lokalavdelning.
Arrangemang
Lokalavdelningens program under 2017 omfattade 21 aktiviteter inklusive årsmötet. Totala antalet
deltagare uppgick till 430 personer, vilket är bra, men mindre än vår målsättning som var 600
deltagare.
På årsmötet deltog 39 medlemmar. Efter förhandlingarna visade Calle Hallgren ett bildspel från en
resa i Canada och USA.
Årets 8 utomhusaktiviteter lockade totalt 108 deltagare. Göran Berg ledde en ”Skidtur på skare” den
19 mars, John Cumberbatch var färdledare på 7 vandringar under året. Tre aktiviteter ägde rum på
våren: ”Vandring längs Lögdeälvens nedre lopp” den 21 maj som började med att Lars Erik Edlund
berättade om restaureringen av älven och fisket i den, ”Kvällspromenad längs Vännfors vid
Vindelälven” som planerades till 26 april men flyttades till 31 maj då Anders Forsberg också
berättade om bakgrunden till att Vindelälven blev en av våra fyra nationalälvar, samt en ”Cykeltur i
Vännäs med omnejd” den 11 juni. Under hösten genomfördes en lyckad ”Fjällvandring i
Ammarnäsfjällen” 1-3 september, en ”Vandring på Järnäsklubb och Håknäsbacken” den 17
september, en ”Vandring vid Tavelsjöberget” den 15 oktober samt ”Vandring från Strömbäck till
Kont” den 22 oktober. ”Vandring i naturreservatet Västermark, Botsmark”, planerad till den 1
oktober med Göran Berg som färdledare, ställdes in på grund av mycket dåligt väder.
Avdelningen var på 6 intressanta studiebesök med sakkunniga guider med totalt 115 deltagare: Under
vårterminen besökte vi ”Modellutställningen av gamla Umeå” 1 mars då Lars Hübinette berättade om
sin fars modellstad, den 5 april var det ”Studiebesök på ÅVC Gimonäs” då Simone Andersson
informerade om resursen sopor av olika kategorier, den 3 maj beskrev Darren Pacman hur ett öl blir
till under ”Studiebesök på ett mikrobryggeri”. Höstterminen inleddes med ett besök vid ”Laxtrappan
i Norrfors” den 23 augusti då Åke Forssén berättade om mängder av tekniska finesser, 1 nov. tog
Gunnar Ekenberg och Jan Ivarsson deltagarna på spännande upptäcktsfärd vid ”Studiebesök hos
SCA Obbola AB”, vid ”Studiebesök på gamla sliperiet” berättade Katrin Holmqvist Sten och visade
oss runt i de fantastiska verkstäderna.
Vid 5 tillfällen under året hade vi fängslande föreläsningar i Umeå Folkets Hus med totalt 166
deltagare: 18 januari berättade Hans Ivarsson den spännande resan om ”Vattnets eviga kretslopp”,
22 februari visade Ulla Carlsson Granér hur landet som höjer sig ur havet koloniseras av speciellt
anpassade växter ”Landhöjningskusten – ett unikt område för ekologiska studier”, 15 mars gav Eric
Törnlund liv åt flottningens historia genom föreläsningen ”Med timmer från fjäll till kust”. Den 15
november redovisade Christer Nilsson mycket pedagogiskt svaret på frågan ”Restaurering av
Vindelälven – till vilken nytta?” och den 29 november förklarade Johanna Gardeström
”Biosfärområde Vindelälven – vad är det?”.
Årets aktiviteter utfördes som vanligt i samarrangemang med Studiefrämjandet.
Styrelsen tackar alla guider, färdledare och föredragshållare samt programansvariga för ett intressant
och innehållsrikt 2017 med minnesvärda upplevelser av natur och kultur!

Bilaga 1 sid. 3 (3)
Ekonomi
Lokalavdelningens resultat-och balansräkning för 2017 redovisas i särskild bilaga.
Verksamhetsberättelsen upprättades 15 januari 2017 av ordförande Ulla Bång och godkändes därefter
av styrelsens medlemmar den 17 januari efter en remissrunda via e-post.
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