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Vid årsmötet för STF Dalsland 2018-02-18 deltog 21 medlemmar.  

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

upp till våra medlemmars intresseområden och önskemål av aktiviteter. Styrelsen är också 

öppen för förslag till aktiviteter från medlemmarna. 

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. 

2018-05-25 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av Dataskyddsförordningen (DSF). Den är en 

ny lagstiftning som stärker individens rättigheter och ställer tuffare krav på hanteringen av 

personuppgifter. Våra medlemmar i lokalavdelningen har informerats om dessa 

förändringar. Styrelsen i STF Dalsland har beslutat att kommande utskick görs som ”Hemlig 

kopia” till lokalavdelningens medlemmar.  

Styrelsen för STF Dalsland har under 2018 haft 9 protokollförda styrelsemöten förutom 

årsmöte.  

Lokalavdelningen bestod vid slutet av 2018 av 123 medlemmar. Nya medlemmar tillkommer 

ständigt och även STF-medlemmar utanför vårt geografiska upptagningsområde ingår i vår 

medlemsförteckning. Vårt geografiska upptagningsområde innefattar kommunerna i 

Dalsland och Vänersborg. 



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. Åtta arrangemang har 

genomförts med 226 deltagare. Dugnadsarbetena hanteras numera på central nivå och  

ingår ej i redovisad statistik för lokalavdelningen STF Dalsland. Flera medlemmar i vår 

lokalavdelning har dock deltagit i dessa arrangemang och vi tackar för deras insatser att hålla 

STFs fjällstugor i önskvärt skick. Dugnadsarbetena har under året skett i Ritsem, 

Sjöfallasstugan, Aktse och Fältjägaren. Dessutom har renoveringsarbeten skett i 

arrangemanget ”Dugnad på tur”. ”Vedgruppen” har hjälpt till med hanteringen av ved vid 

fjällstugorna.  

Våra arrangemang under 2018 har bestått av en nybörjarkurs för fjällvandrare, fjällvandring, 

vandringar i närområdet, bildvisningar med berättelser, resa till Jokkmokks marknad, 

deltagande i  dugnadsarbeten (stugrenoveringar) på STFs fjällstugor samt årsmöte. 

Lokalavdelningen har också varit representerad vid Studiefrämjandets årsmöte. Vi var också 

deltagare i årets Outdoormässa som drog mycket folk till Älgmuséet på Hunneberg.  

STF Dalsland har också varit representerad i Viltförvaltningsdelegationen under 2018.  

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 2018. 

Vi tackar alla som medverkat till ett fint och trevligt verksamhetsår 2018 i lokalavdelningen. 
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