
 

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN                                       
Sydvästra Skåne 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 
Styrelsen för Svenska Turistföreningen Sydvästra Skåne får härmed avge följande 
berättelse för verksamheten under år 2020. 

 

STYRELSEN har sedan årsmötet 2020 haft följande sammansättning: 

Anders Holmgren  Jan Lundquist,               Peder Jonsson                      
ordförande                     kassör                            vice ordförande     

Torsten Palm  Cecilia Whitehorn  Jessica Rosvall                                                                                                      
ledamot                          sekreterare                     ledamot  

Kenneth Rosvall        

ledamot         

Jessica och Kenneth har under året valt att avgå från styrelsen.  

 

REVISORER har sedan årsmötet 2020 varit: 

Ann-Britt MacDougal Runa Einarsson   

VALBEREDNING har sedan årsmötet 2020 varit: 

Göran Hansson              Jan-Yngve Nilsson                                                            
sammankallande ledamot 

STUDIEFRÄMJANDETREPRESENTANT har varit Anders Holmgren 

WEBBANSVARIG har varit Cecilia Whitehorn 

E-POSTANSVARIG har delats mellan styrelsens ledamöter 

E-POSTANSVARIG KULLATORPET har varit Bengt Dahlvig  

FACEBOOK ANSVARIG har varit Cecilia Whitehorn 

KONTAKTPERSON MED TIDNINGEN TURIST har varit Torsten Palm 



KONTAKTPERSON PÅ LOKALAVDELNINGENS HEMSIDA har varit Anders 
Holmgren 

KONTAKTPERSON FÖR KULLATORPET har varit Bengt Dahlvig 

KONTAKTPERSONER FÖR SKÅNELEDEN har varit Torsten Palm och Peder 
Jonsson. 

Lokalavdelningens medlemsantal var vid årets slut 510 personer. 

ÅRSMÖTE 

Avhölls den 8 februari 2020 på Kvarndala Hembygdsgård i Västra Klagstorp.  37 
medlemmar deltog i årsmötet.  

Vid årsmötet  

- genomgicks årsberättelse och ekonomisk förvaltning av STF Sydvästra Skåne 

- genomgicks årsberättelse och ekonomisk förvaltning av Kullatorpet 

- fastställdes resultat- och balansräkning för STF Sydvästra Skåne 

- fastställdes resultat- och balansräkning för Kullatorpet 

- beslutades bl. a. att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för 2019 

- samt förrättades sedvanliga val.  

Årsmötet beslutade dessutom att inga medlemsavgifter till lokalavdelningen ska tas ut 
under 2020. 

Slutligen fastställdes verksamhetsplan och budget för 2020. 

Efter årsmötet avtackades avgående förtroendevalda samt utdelades förtjänsttecken.  

PROGRAMGRUPP OCH KOMMUNIKATIONSGRUPP 

Arbetet har under året utförts av styrelsen. 

SAMARBETE MED ANDRA LOKALAVDELNINGAR 

På grund av pandemin har inga fysiska möten hållits med andra lokalavdelningar, Ett 
antal digitala möten har genomförts mellan lokalavdelningarna, initierat från centralt 
STF håll. 

SAMARBETE MED VANDRARHEM 

Vi har inte haft något samarbete med STF Vandrarhem inom lokalavdelningens 
verksamhetsområde. 

STUDIEFRÄMJANDET 

Svenska Turistföreningen är medlemsorganisation i Studiefrämjandet. Inom lokal-
avdelningens verksamhetsområde finns en avdelning, Studiefrämjande Skåne-Blekinge. 



 

UTBILDNING AV LOKALAVDELNINGSFUNKTIONÄRER. 

Lokalavdelningen har haft deltagare i av STF centralt anordnad utbildning för 
styrelseledamöter och övriga funktionärer 2020, i digital form. 

 

STF RIKSSTÄMMA 

Under 2020 hölls Riksstämman digitalt den 7 till 13 maj. Riksstämma sker vartannat år.  

SKÅNELEDEN 

För Skåneleden Nord-Syd har kretsen tillsyn över två avsnitt på uppdrag av 
Markentreprenad i Lunds kommun.  

Avsnittet Kullatorpet – Järnhatten – Allmänningen – Genarps idrottsplats inklusive 
vindskyddet vid Allmänningen. Ansvariga 2020 har varit Torsten Palm och Peder 
Jonsson. 

Avsnittet Kullatorpet - Bilarp – Dörröd – Kvarnbrodda – golfbanan till kommungränsen 
och Humlaröds fälad. Ansvarig 2020 har varit Torsten Palm och Peder Jonsson.  

STYRELSEN 

Styrelsen har under året haft 6 dokumenterade sammanträden.  

KULLATORPET 

För att handha den löpande verksamheten för raststugan Kullatorpet finns en 
Kullatorpsnämnd tillsatt av STF Sydvästra Skånes styrelse. Nämnden har under 2020 
bestått fyra ledamöter. Sammankallande under 2020 har varit Bengt Dahlvig.                                
Under 2020 har Krister Hilmersson och Runa Einarsson handlagt bokningar och 
beställningar av gäster på Kullatorpet.                                                                                                               

Raststugans verksamhet och ekonomi redovisas i särskild berättelse. 

EKONOMI 

Se ekonomisk berättelse 

BOKSKOGENS DAG  

På grund av pandemin blev bokskogens dag 2020 inställd. 

 

 

 

 



 

VANDRINGENS DAG 12/9 

Lokalavdelningen anordnade en vandring på Romeleåsen med 27 deltagare, ansvariga 
var Anders och Martina Holmgren. 

 

 

ÖVRIGT 

Styrelse, revisorer, valberedning, Kullatorpsnämnd, Kullatorpare, arbetsgrupper samt 
aktivitetsledare arbetar för lokalavdelningen utan ekonomisk ersättning för utfört arbete.                                                                                                                              
Ett resereglemente reglerar reskostnader för ovanstående. 

 

Lokalavdelningens styrelse vill framföra ett stort och varmt tack till alla som på något 
sätt hjälpt och stött lokalavdelningen i dess verksamhet under det gångna året. 

Lund i januari 2021 

 

 

Anders Holmgren  Jan Lundquist,               Peder Jonsson                     
ordförande                     kassör                            vice ordf  

 

 

Torsten Palm  Cecilia Whitehorn                            l                    
lsedamot  sekreterare             

 


