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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för lokalavdelningen av Svenska Turistföreningen, STF Borås, får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten år 2018. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Borås stad, Bollebygds och Ulricehamns kommuner. 
 
 
ÅRSMÖTE 

Avdelningens årsmöte hölls den 22 februari 2018 med 55 deltagare. 
Innan förhandlingarna startade hölls en parentation över medlemmar som avlidit under året. 
Catharina Lindberg valdes till ordförande och Marica Thorsell till sekreterare. 
Avgående ordförande Kerstin Lundgren och styrelsemedlemmarna Ulla Benjaminsson och Stina Thelin 
avtackades.  
 
Efter väl genomförda förhandlingar bjöd föreningen på kaffe med dopp. 
Mötet avslutades med att PK Mahanandia berättade om sin fantastiska resa på cykel från New Delhi i Indien till 
Borås, för att träffa sin svenska kärlek Lotta. 
 
 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter: 
Christian Jensen ordförande, Peter Thorsell vice ordförande, Henry Hedengran ekonomiansvarig, Agneta 
Carlman sekreterare, Bengt-Olov Sjöberg IT-ansvarig, Christina Johansson programansvarig och Ulla Björkman 
vandringsansvarig. 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året. Olika styrelsemedlemmar har under året haft ett 
antal arbetsmöten för framtagande av förslag till beslutsunderlag.  Dessutom har regelmässigt förekommit 
telefon- och mailkontakter mellan styrelsemedlemmarna. 
 
 
MANDATTIDER  
Ett år för ordförande, valberedning och revisorer.  

Två år för övriga styrelseledamöter med växelvis mandattid.  
 

REVISORER 

Camilla Larsson och Lennart Wasling.  
 
VALBEREDNING  
Bengt Olsson (sammankallande), Kerstin Lundgren och Ingvar Sjöqvist. 

 

MEDLEMSANTAL  
I vårt verksamhetsområde Borås, Bollebygd, Ulricehamn finns vid årets slut 2331 anslutna medlemmar i STF 
centralt, av dessa har 380 anslutit sig till vår lokalavdelning. 
Vi har under året själva rekryterat 19 nya medlemmar. 
 

 
 



 
 
 
 
ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER 

Årets programpunkter har uppgått till 19 och antalet deltagare i snitt 35. Onsdagsvandringarna har varit vid 38 
tillfällen med i snitt 48,1 deltagare per vandring, en minskning med 4,6 mot föregående år. Vandringarna på 
tisdagar ”Tisdagslunken” har varit vid 34 tillfällen med i snitt 9,2 deltagare, en ökning med 1 deltagare per 
vandring mot föregående år. 
Aktiviteterna har bestått av studiebesök, föreläsningar och dagsresor. En kulturvandring ägde rum under våren 
och två under hösten. Vi bjöd in till en kick-off på Sinnenas Hus för att uppmuntra medlemmar som aktivt 
engagerat sig i samband med aktiviteter. I år hade vi åter en uppskattad weekendresa som gick till Värnamo och 
Ljungby med övernattning i Ljungby . Vi har haft tre studiecirklar, nämligen Fåglar samt Litteratur under våren, 
och Säkerhet vid vandringar under hösten. Genomförda arrangemang redovisas i detalj på särskild plats i denna 
berättelse. 

 

SAMVERKAN 

All verksamhet under året arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet. Programpunkten ”Cykla och vandra i 
Sjuhärad” innebar en vandring längs med kulturstigen i Fristad. Även Friluftsfrämjandet deltog i detta 
arrangemang. Föreläsningen ”Rapport från en hållbar framtid” skedde i samverkan med Naturskyddsföreningen 
och Friluftsfrämjandet. 

 

Huvudaktiviteter    Våren 2018     Deltagare 

2018 01 18 Medlemsmöte       65 

2018 02 13 Vad finns i de gamla lokstallarna     20 

2018 02 22  Årsmöte       55 

2018 03 08 Kapellen och krematoriet på S:t Sigfrids Griftegård  37 

2018 03 17 Husqvarna museum och Polisen Jönköping   44 

2018 04 09 Vad vet du om Finska inbördeskriget    35 

2018 04 21 Kulturvandring Dalstorp      35 

2018 05 05 Gökotta Kransmossen      35 

2018 06 06 Nationaldagsfirande i Ramnaparken    38 

Antal aktiviteter:  9     Antal deltagare:   364 

 

 

 

 



 

 

Huvudaktiviteter    Hösten 2018    Deltagare 

2018 08 14 Stadsvandring i Ulricehamn     35    

2018 08 18 Nossebro – Kultur och blomsterprakt    29    

2018 09 08-09 Resa till Värnamo och Ljungby     19 

2018 09 20 Studiebesök Herrljunga Cider     24 

2018 09 29 Kulturvandring i Brämhult     18 

2018 10 03 Besök I 15 Kamratförening     29 

2018 10 20 Kulturvandring vildmarksleden     23 

2018 10 29 Studiebesök Sobacken      47 

2018 11 15 Rapport från en hållbar framtid     64 

2018 12 01 Julbord med underhållning     53 

Antal aktiviteter:  10      Antal deltagare:   341 

 

 

Onsdagsvandringar i Borås    Våren 2018   Deltagare 

21 vandringar         882 

Tisdagslunken i Borås 

18 vandringar          127 

 

 

Onsdagsvandringar i Borås   Hösten 2018   Deltagare 

17 vandringar         946 

Tisdagslunken i Borås 

16 vandringar         187 

 



 

 
 
MARKNADSFÖRING 

Under de senaste decennierna har vårt konsumtionsmönster förändrats och vi söker nya vägar för att lära oss,  
bli underhållna, slappna av och njuta av livet. Vi lever i en tid då allt fler uppskattar en hälsosam livsstil, men 
också vill ta en paus från vardagens brus och gärna fylla på med ny energi. 

STF Borås försöker tillgodose våra medlemmars behov, önskemål och efterfrågan på aktiviteter. Vår målgrupp är 
framför allt människor i upptagningsområdet som upplever sig ha tid, lust och önskan att lära sig mer om vår 
hembygd. Det kan handla om naturupplevelser, företagsbesök på välkända företag, föreläsningar om spännande 
personer, studiecirklar där deltagarna lär sig nya färdigheter eller insuper nya kunskaper.  

Marknadsföringen sker på flera sätt: Vår hemsida har alltid aktuell information om genomförda och kommande 
aktiviteter, våra programfoldrar läggs ut på att antal platser exempelvis bibliotek och turistbyråer. STFNytt Borås 
är ett nyhetsbrev som mailas ut till våra medlemmar och utkommer ca 8 gånger per år. Vi har även en facebook-
grupp som är en del av sociala medier. 

Efter varje aktivitet skrivs ett kort referat till Borås Tidning. Dessutom informerar tidningen ibland om våra 
vandringar på tisdagar och onsdagar. Under 2018 har totalt 36 införanden gjorts i tidningen.  

STF centralt i Stockholm mejlar med jämna mellanrum ut information om aktiviteter som görs på centralt håll. 
STFNytt Borås skickas ut till lokalt anslutna medlemmar. Nyhetsbrevet har blivit mycket uppskattat då det 
berättar om vad vi gjort på våra aktiviteter och utflykter samt även vad som komma skall. Texterna kompletteras 
med fina bilder. 

Det har hänt några gånger att tidningen Turist tagit in aktiviteter som vi planerar. 

Med tanke på det stora antalet deltagare på våra vandringar och aktiviteter, tycker vi att vi når ut med vår 
marknadsföring. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

REPRESENTATION OCH UTBILDNING 

STF Borås uppvaktade två förtroendevalda jubilarer med en gemensam middag på restaurang Townhouse.  

Medlemmar från STF Borås deltog vid begravningarna av förra förtroendevalda medlemmarna Sture Johansson, 
Sven Jacobson och Per-Olof Benjaminsson samt vandringsvännerna Ingela Glansberg och Jörgen Johansson. 

STF Borås har varit representerad vid årsmötet med Studiefrämjandet. 

Medlemmar från STF Borås har deltagit i Studiefrämjandets projekt ”Svenska i naturen” för nyanlända som syftar 
till att informera om den svenska allemansrätten.  

STF Borås deltog med den Svenska Fanan vid firandet av Sveriges Nationaldag i Stadsparken. På Cykel- och 
Vandringsfestivalen den 1/9 ansvarade vi tillsammans med Friluftsfrämjandet för vandringen på kulturstigen i 
Fristad. För att inspirera andra STF-medlemmar att gå lite längre kulturvandringar deltog några medlemmar i den 
18 km långa ”Regementsmarschen” mellan Fristad och Borås. 

Lokalavdelningens ordförande har deltagit i kursen ”Nyvald som ordförande”. 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
KOMMUNIKATION 

Hemsidan sköts av IT-ansvarig och uppdateras kontinuerligt med detaljuppgifter om kommande aktiviteter och 
eventuella ändringar i förhållande till programfoldern. 
www.svenskaturistforeningen.se/stfboras 
 
Lokalavdelningarnas hemsidor har ett likartat utseende för alla STF-föreningar. 
Nyhetsbrev har sänts ut till lokalmedlemmarna 8 gånger under året. IT-ansvarig ansvarar för distributionslistan 
och aktuella mailadresser. 
 
E-posten sköts av lokalavdelningens styrelseledamöter. 
E-postadressen är: stfboras@stfturist.se 
 
 
EKONOMI 
Beträffande STF Borås ekonomiska resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. 
Årets resultat uppgår till -9 213  kronor som styrelsen föreslår skall överföras till tidigare års eget kapital 
280 777 kronor som därefter uppgår till 271 564 kronor. 
 
Föreningens firmatecknare har varit ordförande Christian Jensen och ekonomiansvarig Henry Hedengran var för 
sig. 
Inget arvode har under året utbetalats till föreningens styrelseledamöter. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

RIKTLINJER OCH VERKSAMHETSPLAN 
FÖR STF BORÅS 2019 

 

 

STF Borås är en lokalavdelning av Svenska Turistföreningen och omfattar Borås, Bollebygd och Ulricehamn 
kommuner. 
 

Lokalavdelningens uppgifter är att 

• Sprida kunskap om den egna bygden och främja natur- och kulturupplevelser. 

• Ordna aktiv fritid för STFs medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur- och friluftsliv. 

• Sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlemsvård. 

• Skapa förutsättningar för möten mellan människor från olika kulturer och miljöer. 

• Företräda STF och dess medlemmar. 

• Verka för samarbete med lokala STF-intressen. 

 
 

Mål för år 2019 

 

Lokalt anslutna medlemmar 

 

Vi vill öka antalet medlemmar i STF och i vår lokalavdelning. Genom medlemmarna får STF Borås nya 
kompetenser och nya idéer, vilket avspeglar sig i vandringar och andra aktiviteter av alla slag. Målet är att 
minst 400 medlemmar är anslutna till vår lokalavdelning. 
 

Aktiviteter 

• Öka antalet aktiviteter utanför Borås Stad. 

• I samarbete med Studiefrämjandet uppmuntra nyanlända att se värdet av vår natur. 

• Informera dessa om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten. 

• Utveckla våra sociala medier såsom Facebook som komplement till vårt nuvarande arbetssätt. 

 
 

Marknadsföring 

 

Vår programfolder som utkommer i två upplagor, en för våren och en för hösten 2019 utgör basen för 
marknadsföring. Den distribueras som vanligt till bibliotek, Info-Points i Borås och turistbyråer. Därutöver 
tillkommer vår hemsida vilken ökar i betydelse. Förutom vår hemsida har vi STFNytt Borås som mejlas ut till 
lokalt anslutna medlemmar. Vi fortsätter att skicka in referat från genomförda aktiviteter till Borås Tidning. 
Även  STFs tidning Turist som ges ut 6 gånger per år är en kanal som inte får glömmas bort. 
 

 

Utbildning 

 

Styrelsen utbildas när behov uppstår. Nyvalda styrelseledamöter uppmanas att deltaga i kurser för nyvalda. 
Dessa hålls regelbundet varje år av STF centralt. Styrelsen kommer under året att genomföra en kurs i att 
utveckla styrelsearbetet. I detta ligger också verksamhetsplanering som ett viktigt element. 
Studiefrämjandet fortsätter under året hålla kurser i Ledarskap och Guidning. 
 

 

 

 


