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Vid årsmötet för STF Dalsland 2016-02-28 deltog 31 medlemmar.  

För STF Dalsland är fjällvandringar och bildvisningar samt dugnadsarbeten ett sätt att leva 

upp till våra medlemmars intresseområden och önskemål av aktiviteter. 

E-postlista finns för att på ett enkelt och snabbt sätt nå de STF-medlemmar som anmält sig 

till lokalavdelningen med aktuell information. Övriga medlemmar i lokalavdelningen som 

saknar e-postadress informeras brevledes. 

Styrelsen för STF Dalsland har under 2016 haft 8 protokollförda styrelsemöten förutom 

årsmöte.  

Lokalavdelningen bestod vid slutet av 2016 av 110 medlemmar. Nya medlemmar tillkommer 

ständigt. 

Våra arrangemang finns presenterade på lokalavdelningens hemsida dit vi hänvisar våra 

medlemmar och andra intresserade. Adressen dit är: 

www.svenskaturistforeningen.se/stfdalsland   

Vår e-post  adress är: stfdalsland@stfturist.se  

Lokalavdelningen har under året haft ett varierat programutbud. 11 arrangemang har 

genomförts med 173 deltagare. Nedgången i antalet arrangemang och deltagarantal kan till 

stor del förklaras av att dugnadsarbetena numera hanteras på central nivå och ej ingår i 

redovisad statistik för lokalavdelningen STF Dalsland. 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfdalsland
mailto:stfdalsland@stfturist.se


Arrangemangen har bestått av fjällvandringar, vandringar i närområdet, bildvisningar med 

berättelser, resa till Jokkmokks marknad, resa till Lurö, dugnadsarbeten (stugrenoveringar) 

på STFs fjällstugor, en  återträff för deltagarna i de olika aktiviteterna, årsmöte samt 

deltagande vid konferenser och Riksstämma. 

STF Dalsland har också varit representerad i Viltförvaltningsdelegationen under 2016.  

Våra styrelsemöten har vi haft på vandrarhemmet i Brålanda som ligger centralt i vårt 

geografiska upptagningsområde. 

Lokalavdelningens ekonomi redovisas separat i resultat och balansräkning för året 2016. 

Vi tackar alla som medverkat till ett fint och trevligt verksamhetsår 2016 i lokalavdelningen. 
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