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Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2022  
 
Medlemmar  
Svenska Turistföreningens lokalavdelning STF Umeregionens primära upptagningsområde 
omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Totalt 
finns omkring 4 280 STF-medlemmar i vårt område, vilket är en minskning med cirka 380 
personer sedan 2021. Antalet medlemmar i lokalavdelningen har dock ökat till 502 den 31 
december, vilket är en ökning med 40 personer. Därmed uppnådde vi målet i verksamhetsplanen 
med 500 medlemmar vid årets slut. Det kostar inget extra att vara ansluten till lokalavdelningen. 
Medlemmen gör enkelt en intresseanmälan via e-mail eller kontakt med någon i styrelsen. 
Information om lokalavdelningen och hur man ansluter sig finns på vår hemsida och i 
programfoldern. Den centrala STF-administrationen sprider också regelbundet information till 
STF-medlemmar inom området om lokalavdelningars existens och hur man ansluter sig.  
 
Styrelse  
Lokalavdelningens styrelse har från årsmötet 2022-02-09 bestått av; ordförande Undis Englund, 
vice ordförande Calle Hallgren, sekreterare Karin Hjalmarsson och kassör Rolf Eriksson. Kenneth 
Fredriksson och Lollo Sandström har varit suppleanter. John Cumberbatch och Ulf Säfsten har 
varit revisorer och Ingemar Nilsson revisorssuppleant. John Cumberbatch har varit adjungerad till 
styrelsen. 
 
Programfoldrar  
De som anmält sig som medlemmar i lokalavdelningen och lämnat sin e-postadress har inför varje 
termin fått en programfolder i pdf-format till sin e-post. STF har under året infört ett nytt system 
för utskick till medlemmar – Paloma – vilket medför att medlemmarna får en länk till programmet 
som nu finns som pdf-fil på lokalavdelningens hemsida. Både vårterminens och höstterminens 
programfoldrar har delats ut till bibliotek och STF-boenden inom lokalavdelningens område. De 
delas även ut i samband med aktiviteter. Programmet annonseras på avdelningens hemsida och på 
Facebook. Medlemmarna har löpande fått information samt påminnelse inför varje aktivitet via e-
post. 
  
Årsmötet, val av styrelse, revisorer och valberedning  
Årsmötet hölls den 9 februari 2022 varvid 23 medlemmar deltog.  
Till lokalavdelningens ordförande för ett år valdes Undis Englund (omval). Som ordinarie 
ledamot för 2 år valdes Calle Hallgren (omval). Karin Hjalmarsson och Rolf Eriksson kvarstod 
sedan föregående val. Kenneth Fredriksson (nyval) och Lollo Sandström (nyval) valdes som 
suppleanter på ett år. Till revisorer för ett år valdes John Cumberbatch (omval) och Ulf Säfsten 
(omval) samt som revisorssuppleant Ingemar Nilsson (omval). Till valberedning omvaldes Ulla 
Bång (sammankallande) och Lena Norlander. Efter avslutade årsmötesförhandlingar höll 
medlemsombud Anders Forsberg en kort information om STF’s olika verksamheter samt 
framförde en trevlig berättelse om sitt stugvärdsliv. 
 
Styrelsemöten  
Under år 2022 har styrelsen haft 11 möten i Studiefrämjandets lokaler i kulturhuset Klossen 
förutom konstituerande styrelsemöte som hölls på Umeå Folkets Hus direkt efter årsmötet. 
 
Deltagande i STF-möten  
Undis Englund har deltagit i träff för nyvalda ordföranden vilken hölls i STF-kansliets lokaler i 
Stockholm. Undis Englund har som representant för lokalavdelning Umeregionen deltagit i STF’s 
lokalavdelningsträff i Södertälje 15-16 oktober. 
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Deltagande i externa möten  
Medlemsombud Anders Forsberg har som STF-representant deltagit i ett flertal möten som rör 
friluftsliv, infrastrukturfrågor, regionturism, närledsutveckling och biosfärområde Vindelälven-
Juhttátahkka.  
Karin Hjalmarsson och Undis Englund har deltagit i digitalt möte”Biosfärområde Vindelälven-
Juhttátahkka”. 
 
Karin Hjalmarsson är utsedd till STF Umeregionens representant i projekt ”Biosfärområde 
Vindelälven-Juhttátahkka”. 
 
Deltagande i utbildningar 
Karin Hjalmarsson, Calle Hallgren samt färdledare Ingemar Nilsson har genomgått digital HLR-
utbildning. Lollo Sandström har genomgått HLR-utbildning på sin arbetsplats. Undis Englund har 
genomgått en omfattande sjukvårds- och HLR-utbildning i samband med stugvärdskurs. Karin 
Hjalmarsson och Undis Englund har genomgått Studiefrämjandets utbildning L1; 
Ledarutveckling. 
 
Sålda medlemskap  
Lokalavdelningen har sålt 5 enskilda medlemskap i STF, 2 kompletterande familjemedlemskap, 1 
ungdomsmedlemskap och gett 2 medlemskap i gåva till föredragshållare under 2022. När vi säljer 
eller skänker medlemskap i STF ansluts personen automatiskt till lokalavdelning Umeregionen.  
 
Remissvar och skrivelser 
STF Umeregionen har under året skrivit replik på debattartikel angående strandskydd och 
naturreservat i Västerbottens-Kuriren. Vidare har styrelsen tillskrivit Umeå kommun angående 
hotande skogsavverkning inom friluftsområde i Röbäck. Styrelsen har även skrivit till Region 
Västerbotten och Umeå kommun angående brister i lokaltrafiken som försvårar byte mellan 
regional och lokaltrafik. Den skrivelsen publicerades även som ett debattinlägg i Västerbottens-
Kuriren. 
 
Säkerhetsarbete 
Plan för att säkra alla deltagares trygghet vid vandringar har upprättats. 
Svårighetsgrad vid vandringar har definierats och anges fortsättningsvis i programmet. 
 
Arrangemang  
Vid årets början behövde deltagarantalet begränsas enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. 
Totalt arrangerade lokalavdelningen 22 aktiviteter under 2022, inklusive årsmötet, vilka samlade 
549 deltagare. Antalet deltagare är nu åter på samma nivå som före pandemin. 
 
Årets första aktivitet under januari månad var ”Gröna bandet igen” då ordförande Undis Englund 
berättade om sin fjällvandring från Abisko till Grövelsjön. ”Gröna bandet igen” upprepades 
digitalt med hjälp av Studiefrämjandet i februari. Under februari fick vi även njuta av ett 
intressant föredrag ”Våra vänner småkrypen” av Natuschka Lee. I mars månad var det åter dags 
att få ta del av en spännande vandring ”St. Olavsleden” från Selånger till Trondheim” då Aina 
Ågren Vilson delade med sig av tankar och erfarenheter från sin vandring längs leden. Vi kunde i 
år njuta av ”skidtur på skaren” över Bottenlösmyran i mars månad under ledning av Ingemar 
Nilsson. April månad inleddes med att Linda Backlund från Länsstyrelsen höll ett intressant och 
tankeväckande föredrag med rubrik ”Invasiva arter i Västerbotten!”. Därefter fick vi delta i en 
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intressant vandring med temat ”Stadsplanering ur ett jämställdhetsperspektiv” under ledning av 
Linda Gustafsson, Umeå kommun.  
 
Maj månad bjöd på ett intressant föredrag av medlemsombud Anders Forsgren samt Andreas 
Karlsson från Länsstyrelsen som gemensamt inspirerade till fjällvandring genom att beskriva den 
nyanlagda Lapplandsleden mellan Hemavan och Borgafjäll samt Vindelvaggileden runt 
Ammarfjället. Vi hann också med fina vandringar till både Starrbergets naturreservat i Vännäs 
(John Cumberbatch) och Storrisberget med Tjuv-Antes grotta i Nordmaling under ledning av 
Hans Ivarsson innan månaden var slut. I juni månad genomfördes cykeltur runt Tavelsjön under 
ledning av John Cumberbatch under mycket växlande väder.  
 
Höstens första aktivitet blev uppskjuten en vecka på grund av dåligt väder men sedan kunde 
vandring längs Öreälven till Storforsen under ledning av John Cumberbatch genomföras. På den 
landsomfattande ”Vandringens dag” i september hade vi två aktiviteter. Den ena genomfördes i 
Nordmalings kommun med stopp vid Torsmyrans naturreservat och vandring i Örefjärdens-
Snöanskärgårdens naturreservat vid Järnäsklubb under ledning av Kenneth Fredriksson. John 
Cumberbatch och Karin Hjalmarsson ledde en tvådagarstur i Ammarnäsfjällen med 
stugövernattning i STF Aigert. I september genomfördes även studiebesök i Bygdeå 
medeltidskyrka med efterföljande vandring i naturreservatet Klubben vid Rickleå under guidning 
av Sofia Hedendahl. I oktober ledde Ingemar Nilsson en utfärd till skogsbrukare Svarte Svartling i 
Norrfors som visade ”Familjeskogsbruk i praktiken”. John Cumberbatch ledde en vandring på 
Balberget och Högåsberget i Bjurholms kommun där vi fick njuta av fin utsikt. Sista vandringen 
för hösten leddes av Undis Englund och gick till Krogberget och Långforsens naturreservat vid 
Vindelälven, i slutet av oktober.  
 
I november månad blev det dags för inomhusaktiviteter som började med att Bo Sundin tidigare 
länsantikvarie berättade om ”Husen som överlevde Umeå”. Detta arrangemang ingick i firandet 
av ”Umeå 400 år”. Det följdes av föredraget ”Skogslycka och vilda vägar” som hölls av Rolf 
Segerstedt, naturfotograf och skribent i Umeå. Årets sista aktivitet var ”Sune Jonsson – lyriker 
och realist” filmvisning och föredrag av Västerbottens museums fotograf Petter Engman och 
curator Alexandra A Ellis. 
 
Ekonomi 
Lokalavdelningens resultat-och balansräkning för 2022 redovisas i särskild bilaga.  
 
Följsamhet till verksamhetsplan 2022 
Vi har lyckats uppfylla målen i verksamhetsplanen med avseende på aktiviteter, 
medlemsrekrytering, samarbete och påverkansarbete vilket har redovisats ovan. 
Målet gällande marknadsföring har uppnåtts genom att referat skickats till Västerbottens-Kuriren 
efter varje aktivitet förutom föredraget om ”Invasiva arter”. Alla aktiviteter marknadsförs även i 
förväg på Facebook och referat läggs in där också efteråt. 
Målet gällande mångfald är uppfyllt genom att vi upprättat en plan. 
Målen avseende utbildning är till stor del uppnådda då 5 personer har genomgått HLR-utbildning, 
2 personer ledarutbildning samt att introduktionsutbildning av nya styrelseledamöter genomförts. 
Genomförande av studiecirkel ”Vandring i sommarfjäll” har ej varit möjlig eftersom materialet 
från STF ej blivit färdigt. 
 
Årets kulturaktiviteter utfördes som vanligt i samarrangemang med Studiefrämjandet.  
Styrelsen tackar alla guider, färdledare och föredragshållare samt programansvariga för ett 
intressant och innehållsrikt 2022 med minnesvärda upplevelser av natur och kultur!  
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Verksamhetsberättelsen upprättades i januari 2023 av ordförande Undis Englund och behandlades 
vid styrelsemöte den 18 januari.  
 
 
Undis Englund Karin Hjalmarsson  Rolf Eriksson  
Ordförande   Sekreterare   Kassör  
 
 
 
Calle Hallgren Lollo Sandström Kenneth Fredriksson 
Vice ordförande Suppleant  Suppleant 
 
 
 
John Cumberbatch 
Adjungerad ledamot  


