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Styrelsens sammansättning

Ordförande: Göran Forsell             Ledamot:  Börje Ericsson

Vice ordförande: Kerstin Carlsson        Ledamot:               Tony Karlsson
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Revisorer                               Stefan Ekwall                         Per Lindvall

Valberedning                        Håkan Andersson  Gunilla Ericsson (sammankallande)

Vid årsmötet för STF Dalsland 2022-02-27 deltog 26 medlemmar. 

Lokalavdelningens uppgifter.

 Att sprida kännedom om STF och rekrytera nya medlemmar.

 Att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

 Att guida till intressanta besöksmål i området.

 Att sträva efter ett bra och nära samarbete med STF-anläggningar på den egna orten.

 Att bevaka och agera i lokala frågor om turism, natur, kultur och friluftsliv.

Medlemsrekrytering

I slutet av året hade STF Dalslands lokalavdelning fått 20 nya medlemmar. När någon ny 
medlem värvas till STF och lokalavdelningen av styrelsen, så tillfaller medlemsavgiften 
lokalavdelningen första året. Anmäler sig vederbörande som medlem direkt till STF centralt, 
är så inte fallet. Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter och PR-arrangemang.

Lokalavdelningen bestod vid slutet av 2022 av 139 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.



Aktiviteter

På grund av de förhållanden som rått under 2022, avseende Corona-pandemin, har antalet 
aktiviteter och styrelsemöten fått reduceras för att leva upp till de rekommendationer och 
riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ställt. STF centralt har också utfärdat ett 
förhållningssätt för vår verksamhet som vi anpassat oss till. Under året har lokalavdelningen 
genomfört 8 aktiviteter med sammanlagt 120 deltagare och haft 8 protokollförda 
styrelsemöten. Våra styrelsemöten har vi haft på vandrarhemmet i Brålanda som ligger 
centralt i vårt geografiska upptagningsområde.

Våra arrangemang har under 2022 bestått av: Besök i Viltskogens Friluftsbutik, bildvisning på
Bohusläns museum, vandring i Taubes fotspår på Flatön, vandring på Pilgrimsleden, 
fjällvandring i Jämtland, HLR-kurs, Pilgrimsvandring samt årsmöte. Outdoor-mässan ställdes 
in även i år.

STF Dalsland har varit representerad i Viltförvaltningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Västra
Götalands län under 2022 genom Börje Ericsson. Han omvaldes också för kommande 
tidsperiod och som suppleant valdes Eva-Maria Johannesson.

Under året har ledamöter i styrelsen deltagit på årsmöten för Föreningsarkivet (Göran 
Forsell) och Studiefrämjandet Fyrbodal (Börje Ericsson).

Vid Svenska Turistföreningens Riksstämma 2022 var Göran Forsell och Börje Ericsson 
närvarande.

Uppstart har under året skett av en ny lokalavdelning i Bohuslän där Göran Forsell varit 
behjälplig.

Vid årets Lokalavdelningskonferens i Södertälje deltog Jan Svedberg.

Enkäter från STFs kansli har också behandlats och besvarats.

Medlemmar i vår lokalavdelning har även deltagit i de projekt som kallas dugnadsarbeten. 
Börje och Gunilla Ericsson, Tony Karlsson samt Anna-Lisa Forsell och Göran har arbetat med 
förbättringsarbeten på bl.a. våra fjällstugor.

På central nivå har STF Dalsland också varit representerade genom att Börje Ericsson varit 
ledamot i nomineringskommittén och Göran Forsell som ordförande i valberedningen. 
Torsten Arvidsson blev vald till ordinarie lekmannarevisor för STF vid Riksstämman 2022.  
Göran F. avgick som ordförande i STFs valberedning vid stämman 2022.

För STF Dalsland är fjällvandringar och bildvisningar samt dugnadsarbeten ett sätt att leva 
upp till våra medlemmars intresseområden och önskemål av aktiviteter. Styrelsen är alltid  
öppen för nya förslag till aktiviteter från våra medlemmar.

Marknadsföring

Annonsering har delvis skett på Facebook inför våra aktiviteter, men också funnits att se på 
vår hemsida. 



Lokalavdelningen har ingen tryckt programfolder utan hänvisar till STF Dalslands hemsida 
och Facebook för information om våra aktiviteter. Adressen dit är: 
www.svenskaturistforeningen.se/dalsland 

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 eller via sms på telefon. Vår e-post  adress är 
numera: stf.dalsland@la.stfturist.se  Ett tillägg har alltså skett i adressen för att höja 
säkerhetsnivån.

Utbildning 

Nyvalda i styrelsen har erbjudits STFs utbildningar för styrelseuppdrag.

Övrigt

Lokalavdelningens ekonomi redovisas separat i resultat och balansräkning för året 2022. 

Vi tackar alla som medverkat till ett fint och trevligt verksamhetsår 2022 i lokalavdelningen.

Göran Forsell                   Tony Karlsson        Jan Svedberg                 Kerstin Carlsson

Torsten Arvidsson          Karin Björkholtz        Börje Ericsson
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