
 

 

 

Verksamhetsberättelse för STF Skara-Götene år 2020 
 

Styrelse, valberedning och revisorer 

 

Styrelse: 

Ledamöter: Eva Eriksson, Marianne Stoltz, Lennart Lundquist och  

 Evy Emanuelsson (ledamot som avsagt sig uppdraget fr om 1 augusti 

 2020) 

Kassör: Inga-Britt Bohlin 

Sekreterare: Sonja Lejmark 

Ersättare: Lars Ahlmark 

 

Valberedning: 

Ewa Falemo 

Dagmar Grahn 

 

Revisorer: 

Torbjörn Hagin och Ulf Warolin samt Rune Bucht som ersättare. 

 

Verksamhet under år 2020 

Verksamheten har från mars månad och året ut i hög grad präglats av 

coronapandemin. Många planerade aktiviteter har fått ställas in och ställas om. 

Styrelsen har delvis använt digitala arbetsformer. 

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. 

Ordförandeskapet har delats mellan ledamöterna Eva Eriksson, Marianne Stoltz 

och Inga-Britt Bohlin. Det roterande ordförandeskapet bedömer styrelsen som väl 

fungerande. 

Eva Eriksson har varit kontaktperson för STF centralt och ansvarig för 

medlemsregistret.  Hemsidesansvarig har varit Lars Ahlmark. Lennart Lundquist 

ansvarade för studiecirkelverksamheten. 

Inga-Britt Bohlin och Lars Ahlmark har var för sig tecknat firman. 

 

Programkommittén ansvarar för att lämna förslag på aktiviteter till styrelsen. Ewa 

Falemo, Marianne Stoltz och Evy Emanuelsson har ingått i kommittén. Marianne 

har även skrivit referaten till lokaltidningen. 

 

Den 24 februari medverkade styrelsen i en regionträff i Falköping för 

lokalavdelningarna Falköping Tidaholm, Norra Skaraborg, Lidköping samt Skara 

Götene. STF Falköping Tidaholm var värd för mötet. 
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Eva Eriksson, Evy Emanuelsson, Marianne Stoltz och Sonja Lejmark deltog i 

vårens digitala nätverksträffar. En viktig punkt på dagordningen var hur 

coronaanpassning av aktiviteter ska göras. 

 

Medlemsombud till den digitala Riksstämman 7 - 13 maj var Sonja Lejmark. 

Följande beslut togs som berör lokalavdelningarna: 
- Höjning av medlemsavgiften  

- Principer för ideella uppdrag 

- Revidering av STF:s riktlinjer 

Styrelsen centralt fick i uppdrag att bland annat 

- Ta fram en ny vision och framtida målbild för STF 

- Ta fram kriterier för utformning av ett hållbarhetspris för 

lokalavdelningarna 

- Utveckla en karta- och kompasskola.  

 

Eva Eriksson antog utmaningen att nominera sig till medlemsombud till 

Riksstämman 2020. Hon gick tyvärr inte vidare till den slutliga nomineringen och 

omröstningen. 

 

Styrelsen gjorde under våren ett utskick till drygt 50 nya medlemmar i STF centralt 

och bosatta inom vårt område. Resultatet blev fyra nya medlemmar. 

Vid årets slut var vi totalt 176 medlemmar i lokalavdelningen. 

 

Styrelsens möten har antingen varit i Studiefrämjandets lokaler på Skolgatan 3 i 

Skara eller hållits digitalt. 

 

STF Skara Götene har god ekonomi med ett bidrag från Skara kommun med 6 706 

kr. Den verksamhet som varit har genomförts med låga kostnader. Bidraget från 

STF centralt är uppdelat i två omgångar på grund av de ekonomiska svårigheter 

som pandemin orsakat. Vi har fått 3 640 kr för halva verksamhetsåret 2019 och 

resterande bidrag för 2019 utbetalas under augusti 2021. 

 

Genomförda aktiviteter våren 2020 

 

1 februari, operaföreställning   31 deltagare 

Året inleddes med folkoperan Porgy and Bess i direktsändning från The 

Metropolitan Opera i New York. Folketshus i Lidköping var huvudarrangör för den 

populära aktiviteten. 

 

20 februari, årsmöte på Skara skolscen  34 deltagare 

Mötet inleddes med en information av rektor Leif Carlsson om vad Skara skolscen 

har på gång. 

Efter årsmötesförhandlingarna får vi information av Anna Bergengren, 

projektledare för Platåbergens Geopark om den inlämnade ansökan för att etablera 

Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland.  
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Årsmötet avslutas med en välsmakande soppa i det ruggiga vintervädret. 

 

Studiecirkeln med start den 27 januari  11 deltagare 

Totalt fyra träffar hanns med innan avslut på grund av pandemin. 

Cirkeldeltagarna studerade kustlinjens förändringar genom landhöjning i norra 

delarna av landet samt geologin och kustlinjen runt Hornborgasjön.  

Vid det avslutande mötet presenterades Jonathan Droris bok Jorden runt på 80 träd. 

 

 

Från mitten av mars fick vårens aktiviteter tyvärr ställas in på grund av den rådande 

coronapandemin. 

 

Inställda aktiviteter våren 2020 

- Besök på Vänermuseet i Lidköping och utställningen ”Kistekitt-Strama 

mönster och fria tolkningar” 

- Bildvisning med Ove Litorell om naturfotografen Karl-Eric Johanssons 

- Pilgrimsvandring från Heljesgården till Varnhem 

- Besök hos konstnären Henrik Allert i Odensåker 

- Båtresa med Ångaren Trafik till Visingsö med sevärdheter. Aktiviteten var 

ett samarbete mellan lokalavdelningarna i Skaraborg.  

  

Genomförda aktiviteter hösten 2020 

 

12 september, Vandringens dag   17 deltagare 

Vi vandrade i regn och rusk i centrala Skara under ledning av vår kompetente 

stadsguide Johan Hjertén. Johan tog oss till flera intressanta platser i Skara. Temat 

för dagen var ”turist i stan”. 

 

8 oktober, Coronaanpassad vandring efter den 1000-åriga kulturarvsvägen i 

Ljungstorp      19 deltagare  

Kent Friman, som är ordförande i Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner, 

guidar oss från hästdragen kärra i det restaurerade kulturlandskapet denna regniga 

och kalla höstkvällen. Föreningen belönades med Skara kommuns miljöpris för sitt 

pågående arbete med att restaurera Varnhems gamla kulturarvsvägar och stenrösen.  

 

Föredragshållarna vid våra aktiviteter och Dagmar Grahn som slutat i styrelsen har 

avtackats genom att vi stöttat Kungsleden med ett antal metrar. Denna gåva har 

varit mycket uppskattad. 

 

Ekonomi – Bokslut för år 2020   se separat redovisning 
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Framtiden 

➢ Lokalavdelningens fokus är natur- och kulturupplevelser. 

➢ Vi värnar om det lokala och tar oss till olika aktiviteter på ett hållbart sätt.  

➢ Våra aktiviteter ska upplevas som trivsamma och tillgängliga. 

➢ Medlemmar i alla åldrar ska komma till och uppskatta våra aktiviteter och 

besöksmål. 

 

Slutord 

Vi ser säkert alla fram emot en ny tid utan begränsningar då vi kan ses igen på 

intressanta aktiviteter med fina möten. 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och ser fram emot ett bättre 2021. 

 

E-justerat av styrelsen. 
 

 

Skara den 12 januari 2021 

 

 

För styrelsen 

 

 

 

 

Sonja Lejmark 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 


