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Verksamhet under år 2021 

Verksamheten har under första halvåret helt präglats av coronapandemin. Alla 

aktiviteter förutom det digitala årsmötet ställdes in under våren.  

Utomhusaktiviteter prioriterade höstens verksamhet med undantag av föreningens 

40-årsjubileum.  

 

Styrelsen har haft sju 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.  Eva har även varit hemsidesansvarig. Lennart Lundquist 

ansvarade för studiecirkelverksamheten som fick göra ett uppehåll under hela 2021. 

Inga-Britt Bohlin och Gun Barrljung har var för sig tecknat firman. 

 

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

Falemo, Marianne Stoltz, Ingvor Fransson och Björn Sigström har ingått i 

kommittén.  
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Gun Barrljung deltog i en hållbarhetsträff och Eva Eriksson i en 

Mirandautbildning. Båda aktiviteterna genomfördes digitalt och i STF:s regi. 

 

Styrelsens möten har antingen varit på Seniorkafét eller i Studiefrämjandets lokaler 

på Skolgatan 3 i Skara. 

 

Styrelsen antog Riktlinjer för valberedningens arbete vid mötet den 25 augusti. 

 

Valberedningen har en viktig roll i lokalavdelningen. Uppdraget som valberedning 

innebär att skapa förutsättningar för styrelsen att rusta STF lokalavdelning nu och i 

framtiden. Vägledande för arbetet bör utgå från vad lokalavdelningen behöver för 

kompetens och sammansättning de kommande åren.  

 

Lokalavdelningen har god ekonomi med 4 500 kr i bidrag från Skara kommun och 

3 640 kr från STF centralt. Den verksamhet som varit har genomförts med låga 

kostnader.  

 

Genomförd aktivitet våren 2021 

23 februari, årsmötet     13 deltagare 

Styrelsen samlades på coronaavstånd i Seniorkafét. Övriga medlemmar deltog via 

telefon (Free conference call). 

 

Avgående styrelseledamoten Lars Ahlmark avtackas efter 14 års förtjänstfullt 

arbete med blommor och ett antal metrar på Kungsleden. 

Under året avgående styrelseledamoten Evy Emanuelsson avtackades med 

blommor vid ett senare tillfälle. 

Genomförda aktiviteter hösten 2021 

11 september, Vandringens dag på Billingen  15 deltagare 

De tappra och upplevelsesugna medlemmarna vandrade 7 km i regn och dimma på 

Billingens sluttning. Gunnar Snögren guidade vant inom området. Föreningen bjöd 

på sopplunch och kaffe med kaka vid ”Snögrens damm”. 

 

21 september, skräpplockardagen 

Ingen samlad aktivitet gjordes. Alla som kunde och ville uppmanades att hjälpa till 

med skräpplockningen. 

 

2 oktober, guidad vandring runt Klostersjön i Varnhem 25 deltagare 

En regnig vandring under kompetent ledning av Maria Wretenmark. 

Munkarnas sjö har nu återställts genom att dämma sjön precis som munkarna 

gjorde under medeltiden. Skara kommun har sett en stor nytta med att återskapa 

sjön för rikare mångfald, områdets kulturhistoriska värde och upplevelsen för oss 

som besökare. 
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18 november, Lokalavdelningens 40-årsjubileum   42 deltagare 

Skara-Götene lokalavdelning bildades 1980. 

Jubilarerna samlades i Skaras vackra stadshus ett år försenat och hälsades 

välkomna med musik av Vallefolk, som även avslutade festligheterna med en 

uppskattad musikalisk underhållning. 

 

Kvällen inleddes med att Skara kommuns besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm 

presenterade dagsläget för Skara kommun som turistkommun. Bengt Weidow och 

Jan Lundegren berättade om föreningens grundande och historia. Bengt var med 

och bildade lokalavdelningen vid ett möte på Stadshotellet med ett 150-tal 

deltagare. Han var också lokalavdelningens första ordförande. Måltiden bestod av 

en festlig mingeltallrik. Alla närvarande bjöds på tårta dagen till ära. 

  

Ekonomi – Bokslut för år 2021   se separat redovisning 

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 2022 års verksamhet. 

 

 

Skara den 12 januari 2022 

 

 

För styrelsen 

 

 

 

Sonja Lejmark 

Sekreterare 


