SVENSKA TU RISTFÖNTN I NG EN
Sydvästra Skåne
AnsrTRÄTTELSE FÖR VERKSAMH ETSARET Zarc
Styrelsen för Svenska Turistföreningen Sydvästra Skåne Lokalavdelning får härmed
avge följande berättelse för verksamheten under år 2018.

STYRELSEN har haft foljande sammansättning:
Torbjörn Nilsson
ordförande

Karin Sellberg
vice ordförande

Jan Lundquist,
kassör

KieltBjörk

Torsten Palm
ledamot

Bengt Dahlvig
ledamot

1)

sekreterare,
Cecilia Whitehorn
ledamot

1) Avgick september 2018.
REVISORER har varit:
Runa Einarsson

Ann-Britt Mac Dougal

VALBEREDNING har varit:
Göran Hansson

sammanka{lande

Kenzy Eriksson
fedamot

STUDIEFnÄnA.lnruoE REPRESENTANT har varit Bengt Dahlvig
WEBBAN§VARIG har v.arit Karin Sellberg
E-POSTANSVARIG LOKALAVDELN I NGEN har varit Torbjörn
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E-POSTANSVARIG KULLATORPET har varit Bengt Dahlvig
FACEBOOK ANSVARIG har varit Torbjörn Nilsson, l(arin Sellberg &
Whitehom
KONTAKTPERSON MED TIDNINGEN TURIST har varit Torsten
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KONTAKTPERSON FÖR LOKALAVDELNINGEN har varit Torbjörn Nilsson
KONTAKTPERSON FÖR KULLATORPET har varit Bengt Dahlvig
KONTAKTPERSON FÖR SKÅNELEDEN har varit Karin Sellberg

Ånsmöre
Avhölls 17 februari 2018 på Kvarndala Hembygdsgård iVästra Klagstorp.
38 medlemmar deltog i årsmötet.
Vid årsmötet

-

genomgicks årsberättelse och ekonomisk förvaltning av STF Sydvästra Skåne
genomgicks årsberättelse och ekonomisk forvaltning av Kullatorpet

fastställdes resultat- och balansräkning för STF Sydvästra Skåne
fastställdes resultat- och balansräkning för Kullatorpet
beslutades bl. a. att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för 2017
samt fonättades sedvanliga val

Arsmötet beslutade dessutom att ingen medlemsavgift till lokalavdelningen ska tas ut
under 2019.
lnga motioner forelåg till årsmötet.
Slutligen fastställdes verksamhetsplan och budget.
Efter årsmötet avtackades avgående ordförande Bengt Dahlvig.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN

Behålla antalet medlemmar i lokalföreningen runt 400
I lokalavdelningens verksamhetsområde fanns det vid utgång av år 2A18 totalt 509
medlemmar mot 386 medlemmar för 2017. En ökning med 123 medlemmar under
året (172 nya och 49 som lämnat). Det innebär att vi överskridit vårt mål med råge. Vi
är även den lokalavdelning som värvat nya STF medlemmar till högst värvningsintäkt.

Rekrytera ett antal nya aktivitets ledare
Vi har till våren 2019 rekryterat 4 nya vandringsledare.

Er$uda ett antal nya aktiviteter samt bibehålla existerande populära aktiviteter
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Ett flertal nya aktiviteter har genomfört under 2018.
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Öka antalet deltagare vid aktiviteterna
Under året har många av våra aktiviteter varit fulltecknade och totala antalet
deltagare har varit 872,varav 114 icke STF medlemmar. En ökning med 155% i
förhållande till föregående år. Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in 6 aktiviteter pga
för få anmälda deltagare, dåligt vädret (stormen Knud i september månad) och
sjukdom. Transporter med Skånetrafiken har också varit ett problem vid ett antal
aktiviteter, som haft en negativ inverkan på antalet deltagare.
Fördelningen mellan män och kvinnor visar att den overvägande delen av deltagarna
är kvinnor.

Fortsätta ha en bra kommunikation med existerande medlemmar, samt övriga
intresserade
Vårt nyhetsbrev har kommit ut varje månad under 2018 förutom under sommaren
och december månad. Nyhetsbrevet har varit mycket uppskattat av våra medlemmar.
Vår Facebook Sida som startades under september 2017 har nu 533 följare och är
STF:s näst största grupp efter STF Stockholm. Facebook Sidan har genererat många
nya medlemmar ilokalavdelningen och STF.
Vi har inte startat upp något lnstagram konto. Vi har även inte haft rnojlighet att
förbättra vår hemsida, trots många påtryckningar på STF centralt i Stockholm som är
ytterst ansvarig för hemsidan.

Samarbete med andra lokalavdelningar och organisationer
Vi har haft samarbete med övriga lokalavdelningar i Skåne vid ett antal anangemang
(SVf i Malmö, Ven vandring och f,ällvandring i Grövelsjön). Vi har även haft en
gemensam aktivitet med SPF i Staffanstorp. Någon samverkanskonferens
tillsammans med övriga lokalavdelningar i Skåne har inte hållits under året.

PROGRAMGRUPP och KOMMUNIKATIONSGRUPP.
Programgruppen arbetade med höstprogrammet for 2018 och initierat ett flertal nya
populära aktiviteter. Programgruppen upphörde under hösten i samband med att
vårprogrammet för 2019 skulle arbetades fram.
Kommunikations gruppen har varit ansvarig för vår Hemsida, vårt Nyhetsbrev och vår
Facebook sida.

§AMARBETE TTIIED VANDRARHEM
Vi har inte haft något samarbetet med STF Vandrarhem inom vår lokalavdelnings
upptagningsområde. Däremot har de erhållit vårt kortprogram.
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STUDIEFRÄrruRxoer
STF är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet. lnom lokalavdelningens
verksamhetsområde finns en avdelning, Studiefrämjande Skåne-Blekinge. Vi har haft
våra styrelsemöten på Studiefrämjandets lokaler i Malmö.
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Lokalavdelningen har inte haft någon deltagare i av STF centralt anordnad utbildning
för styrelseled amöter och övriga fu n ktionärer.

STF RIKSSTÄMMA
Under året har en Riksstämma avhållits, som sker vartannat år. Två medlemsombud,
Jan Lundquist och Torsten Palm, från vår lokalavdelning medverkade. Lokalavdelningen bidrog även med två motioner, "Öka den geograflska spridningen av
styrelsemedlemmar i STF" och "STF:s styrelse bör ha en ideell styrelsemedlem".
Båda motionerna avslogs av Riksstämman.

SKANELEDEN
För Skåneleden Nord-Syd har kretsen tillsyn över två avsnitt på uppdrag av
Markentreprenad i Lunds kommun.

Avsnittet Kullatorpet - Järnhatten - Allmänningen - Genarps idrottsplats inklusive
vindskyddet vid Allmänningen. Ansvarig har varit Karin Sellberg och Kenzy Eriksson.
Avsnittet Kullatorpet - Bilarp - Dörrod - Kvarnbrodda - golfbanan till kommungränsen
och Humlaröds tälad. Ansvarig har varit Torbjörn Nilsson

STYRELSEN

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden, inklusive det
konstituerande mötet. Under våren hade programgruppen (som bestod av 4
styrelsemedlemmar) ett antal möten för att ta ftam höstprogrammet 2018- Delar av
styrelsen har haft ett'möte under hösten för att ta fram vårprogrammet för 2019.

KULLATORPET
För att handha den löpande verksamheten for raststugan Kullatorpet finns en
Kullatorpsnämnd tillsatt av STF Sydvästra Skånes styrelse. Nämnden har under året
bestått av 5 ledamöter. Sammankallande under året har varit Bengt Dahlvig.
Raststugans verksamhet redovisas i särskild berättelse.

Styrelseledamot Cecilia Whitehorn valdes under hösten in i Kullatorpsnämnden.

EKONOMI
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lntäkter
Kostnader
Årets Resultat

3 955

114 716
103 658
11 058

51 678

62 736

51 678
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Tillgångar
Skulder
Eget Kapital

Det egna kapitalet har under 2018 ökat med 11 058 kr.
Värvningsintäkten för nya STF medlemmar har påverkat resultatet positivt med 8 755
kr, då vi får behålla hela årsavgiften för forsta medlemsåret. Vi har även erhållit ett
presentkort om 500 kr från STF centralt för detta arbete.
Ekonomin i lokalavdelningen får anses vara god.

övRror
Styrelse, revisorer, valberedning, Kullatorpsnämnd, Kullatorpare, arbetsgrupper samt
aktivitetsledare arbetar for lokalavdelningen utan ekonomisk ersättning for utfort
arbete.
Ett resereglemente reglerar reskostnader för ovanstående.
Under året har 3 styrelseledamoten meddelat att de inte står till forfoEande 2019,
varav en avgick redan i september månad.
Lokalavdelningens styrelse vill framfora ett stort och varmt tack till alla som på något
sätt hjälpt och stött lokalavdelningen i dess verksamhet under det gångna året.

Lund ifebruari 2019
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Torbjörn Nilsson,
ordförande
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Torsten Palm
ledamot

Karin Sellbe

kassör
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