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Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen för lokalavdelningen av Svenska Turistföreningen, STF Lerum-Partille, får härmed avge 
följande berättelse för verksamheten år 2022. 
 
Verksamhetsområde  
Partille och Lerums kommuner. 
 
Programverksamheten under året  –  STF Lerum-Parti l le  
Vandringar med olika teman har utgjort basen i anordnade aktiviteter även under 2022.  
Övriga aktiviteter var en cykeltur och två studiebesök. 
 
Aktivitetsprogrammen för 2022 (2021) omfattade totalt 36 (31) aktiviteter. Genomförda aktiviteter:  
6 tisdagsvandringar, 1 cykeltur, 15 motionsvandringar, 10 kulturvandringar, 2 studiebesök och 2 
bildvisningar.  
 
I genomsnitt har det varit 14 (11) deltagare - varav 12 (10) STF-medlemmar - på de aktiviteter som 
genomförts. Några aktiviteter har varit samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Lerum, Lerums 
Pensionärsuniversitet (LPU) samt Skallsjö Hembygdsförening. Vi samarbetar med Studiefrämjandet 
som stödjer vår verksamhet på olika sätt. Samarbetet med andra föreningar är värdefullt. 
 
Den aktivitet som lockade flest deltagare var bildvisningen ”Från fyr till fyr på Öland”. Då kom 52 
deltagare.  
 
Programverksamheten under året  –  STF Upptäcka Ti l lsammans –  t jejer Göteborg 
År 2022 startades programverksamheten upp med deltagare. 1 vandrings-och andningstur, 1 
nattvandring med samtal och eld har genomförts. Dessutom 3 studiebesök med inriktning på odling, 
samarbete och skogsträdgård. Ett planerat läger fick ställas in på grund av för få deltagare. En 
kanotpaddling och en klättringskväll fick ställas in på grund av sjukdom. 
Under året har ledarna träffats för att diskutera kring planering av evenemang och marknadsföring 
av dessa.  
 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 31 mars 2022 med 18 deltagare. Bitte Lindh, från Studiefrämjandet, 
valdes till mötesordförande. Barbro Andreasson tilldelades STFs förtjänsttecken i brons  
för sina betydelsefulla insatser för STF under 10 år.  
 
Till kaffet visade Per Leyton naturbilder och berättade om växter, fåglar och kryp som han fångat 
med sin kamera.  
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Medlemmar  
Den 31 december 2022 (2021) fanns det 2 235 (2 456) STF-medlemmar i våra kommuner och i 
lokalavdelningen hade vi 294 (289) medlemmar. Av de 294 medlemmarna i lokalavdelningen bor 194 
i Lerums kommun eller Partille kommun. Av de övriga bor 60 i Göteborg, 8 i Alingsås, 9 i Mölndal och 
31 på andra orter. 
 
Vi kan konstatera en minskning när det gäller antalet STF-medlemmar i våra kommuner.   
I lokalavdelningen däremot kan vi se en liten ökning av antalet medlemmar sedan förra årsskiftet.  
  
Marknadsföring  
Både vår- och höstprogrammet har presenterats i form av programfoldrar med kortfattad 
information om de olika aktiviteterna. Programfoldrar har skickats ut till STF-medlemmar, som 
anslutit sig till STF Lerum-Partille, samt placerats ut på bland annat Partille Kulturum och biblioteken i 
Lerum och Floda. De fullständiga programmen har lagts ut på lokalavdelningens hemsida.  
 
Ett flertal vandringar har också marknadsförts av Naturskyddsföreningen i Lerum.  
Utskick av nyhetsbrev till våra medlemmar samt tips, information och påminnelser om aktiviteter har 
gjorts via e-post.    
 
Flertalet aktiviteter har varit med i evenemangskalendrarna på kommunernas hemsidor, vilka även 
finns som tryckta foldrar i Partille samt samlingsannonser i Lokalpressen Partille och Lerum. Många 
aktiviteter har också publicerats i GP-guiden. 
 
Inför Vandringens dag den 10 september fick vi en notis om Vandringens dag införd i Lokalpressen 
Partille och Lerum. En hänvisning till vår hemsida och hela höstprogrammet fanns också med. 
 
Lokalavdelningen deltog i Studiefrämjandets monter på Bokmässan den 24–25 september 2022 där 
vi informerade om STF och vår lokala verksamhet. 
 
Vi finns också på Facebook, där vi i första hand presenterar genomförda aktiviteter. 
 
Utbildning och representati on 
Maud Eklöf och Gunnel Ragnhult deltog i STFs digitala introduktion till utskicksverktyget Paloma den 
24 februari respektive 2 mars 2022. 
Gunnel Ragnhult deltog i STFs digitala Signaturledsträff den 14 mars 2022. 
Maud Eklöf representerade STF Lerum-Partille vid Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärads digitala 
årsmöte den 21 april 2022. 
Gunnel Ragnhult deltog i en utvecklingsdag med STF och Studiefrämjandet i Herrljunga den 18 
september 2022. 
Styrelsen och aktivitetsledarna genomgick Civilförsvarsförbundets HLR-utbildning med första hjälpen 
den 1 oktober 2022. Information om Hemberedskap ingick i utbildningsdagen. 
Maud Eklöf och Håkan Sparrman deltog i Partille kommuns föreningsfrukost den 13 oktober 2022. 
Maud Eklöf deltog i STFs lokalavdelningskonferens i Södertälje den 15–16 oktober 2022. 
Håkan Sparrman deltog i STFs utbildning för nyvalda i Hallsberg den 29–30 oktober 2022. 
Maud Eklöf ingår i den referensgrupp för den lokala verksamheten som bildades efter 
Riksstämman 2012. Referensgruppen bestod av fem representanter från lokalavdelningarna och två 
medarbetare på STFs föreningsverksamhet i Stockholm.  
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Styrelse och programkommitté  
Styrelsens sammansättning och ansvarsområden: 
 

Ordförande och programansvarig Maud Eklöf 
Kassör, vice ordförande och studieansvarig Gunnel Ragnhult 
Sekreterare   Mona Johansson 
Suppleant   Håkan Sparrman 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. 

Styrelsen har också verkat som Programkommitté och styrelsearbetet har även under 2022 haft 
fokus på programverksamheten.  
 

 
 
Revisorer  
Jörg Rückert och Lennart Nordanstad. 
 
 
Valberedning  
Sture Hanson. 
 
 
Uppföljning av verksamhetsmål 20 22 
 

Mål: 30 aktiviteter med i genomsnitt 15 deltagare som är STF-medlemmar.  
Resultat: 36 aktiviteter med i genomsnitt 12 deltagande STF-medlemmar.  
 

Mål: Engagera minst 3 nya medlemmar i lokalavdelningens arbete. Det kan vara i programarbetet, 
som ansvariga för och medhjälpare vid aktiviteter, i styrelsearbetet eller på annat sätt. 
Resultat: Antalet ledamöter i styrelsen är fortsatt tre. En ny suppleant har ersatt en avgående. En ny 
aktivitetsledare har genomfört vandringar och engagerade medlemmar har bidragit med förslag till 
vandringar och andra aktiviteter. 
  

Mål: Få publicitet genom artiklar i lokalpressen, kommunernas evenemangskalendrar, vår hemsida 
och Facebooksida för att öka kännedomen om lokalavdelningens verksamhet. 
Resultat: Vi har fått en notis införd i Lokalpressen Partille och Lerum, marknadsfört aktiviteter genom 
GP-guiden, kommunernas evenemangskalendrar (både tryckta och digitala), vår hemsida och 
Facebooksida.  
 

Mål: Att lokalavdelningen den 31 december 2022 har 300 medlemmar. 
Resultat: Den 31 december hade lokalavdelningen 294 medlemmar.  
 
 
Ekonomi  
Lokalavdelningens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.  
Föreningens firmatecknare har varit ordförande Maud Eklöf och kassör Gunnel Ragnhult var för sig. 
Inget arvode har under året utbetalats till föreningens styrelseledamöter. 
 
 
Slutord 
Vi kan konstatera en liten ökning av intresset för våra aktiviteter efter tiden med pandemi och 
restriktioner. Vi upplever dock att medlemmarna varit nöjda med de aktiviteter vi erbjudit och att 
vårt arbete har uppskattats.  
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Mycket glädjande är att även medlemmar utanför styrelsen deltar i arbetet i samband med olika 
aktiviteter. Det är mycket uppskattat av oss i styrelsen.  
Men som tidigare efterlyser vi fler som deltar i vårt arbete på olika sätt – i styrelsen, i program-
kommittén och som aktivitetsledare.  
Verksamhetsåret avslutades med en gemensam lunch där alla aktivitetsledare var inbjudna. 
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till er alla - ni som stöttar och tar del av vår verksamhet på olika sätt 
och därigenom hjälper oss att göra STF Lerum-Partille ännu bättre. 
 
 
Partille 2023-01-23 
 

Styrelsen STF Lerum-Partille 


