
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 

STF GÖTEBORG, Lokalt 

Föreningens verksamhetsområde omfattar Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal och Öckerö 

kommuner. 

 

 

Styrelse Ordförande Lennart Pershamre 

 Vice Ordförande Bo Holmström 

 Kassör Tony Aspelin 

 Sekreterare Per Magnus Bengtsson 

 Ledamot Thomas Samuelson 

 Suppleant Inga-Lill Hult 

  

 

Revisorer Ordinarie Klas Bengtsson 

 Ordinarie Gunnel Blom Persson 

  

Valberedning Sammankallande Gudrun Johansson  

  

  

 

Möten Styrelsen har haft 8 protokollförda möten 

                                      Två träffar där vi packade programfoldrarna. 

        Årsmötet hölls 13 februari 2020 i Studiefrämjandets lokaler med 46  

                                      deltagare                                       

                                 

Genomförda aktiviteter 

Under året har det genomförts 21 egna aktiviteter med 622 deltagare.  

Lennart Pershamre och Per Magnus Bengtsson deltog, i mars, i ett 

digitalt/fysiskt planeringsmöte angående Vandringens dag i 

september. Deltog gjorde även representanter från STF Göteborg City, 

STF Stigbergsliden, STF huvudkontor i Stockholm samt digitalt en 

person från STF i Stockholm. 

På grund av restriktioner för möten inställdes planerade aktiviteter 

under senare delen av våren samt senare delen av hösten. 

Lennart Pershamre och Tony Aspelin deltog i ett Digitalt Regionalt 

möte för de lokal föreningarna i Västra Sverige. 

 

 

Investering  Under året har inga nya investeringar gjorts.    

 

Kommunikation  Det planerade kontot i Facebook. ”STF Göteborg lokalavdelning” som 

vi skulle ta över ansvaret för har tyvärr av olyckliga omständigheter 

stoppats.  

                                    

  



Medlemmar 1.1.2020 501                               

 31.12.2020 618 

 

 

Ekonomi Den ekonomiska ställningen i siffror framgår av egen bilaga. 

Omsättningen har varit väldigt låg liksom aktiviteterna beroende på 

Corona. Den planerade aktiviteten att resa till Lofoten under hösten 

ställdes in. Emellertid har 20 personer betalt en anmälningsavgift på 

1000SEK per person. Vi häftar i skuld till dessa personer men då vi 

använder kontantmetoden i redovisningen finns de med i årets resultat. 

För 2020 har bidraget från STF gällande 2019 halverats. Vi väntar oss 

utbetalning av 11 390SEK under 2021. 

Studiefrämjandets bidrag 4 500SEK avseende 2019 har kommit in 

2020. 

När dessa justeringar tas hänsyn till skulle årets resultat varit en 

FÖRLUST med ca. 13 000SEK. 

 

SLUTORD      

Den ekonomiska ställningen har försämrats på grund av alla inställda 

aktiviteter beroende på Corona. Den största kostnaden är hyran för 

lokalen. Vi ser fram mot 2021 då förhoppningsvis vaccineringar har 

möjliggjort normala aktiviteter.    

         

  Styrelsen vill tacka medlemmarna för det gångna året 2020. 

  

 

Göteborg den 17 februari 2020 

 

 

Lennart Pershamre                      Tony Aspelin 

                                                 

 

Thomas Samuelson                     Bo Holmström 

 

 

Per Magnus Bengtsson  Inga-Lill Hult 

 

 

 

 

 


