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Organisation
STF Västerås upptagningsområde är i huvudsak STF medlemmar bosatta i södra Västmanland. Inget
hindrar STF medlemmar från andra orter att bli medlem i vår förening.
Styrelse och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2018
Gunnel Lejonberg
ordförande
Gunilla Träff
sekreterare
Lars-Åke Nilsson
kassör
Ewa Häger
ledamot
Lisbeth Dahlbäck
ledamot
Ann-Marie Hindersson suppleant
Håkan Sjögren
suppleant
Revisorer
Lennart Kjellin, ordinarie revisor
Lena Jansson, revisorsuppleant
Valberedning
Ingrid Hjalmarsson
Kaisa Tatti
Bernt Åkerblom
Övriga ansvarsområden
Program
Fjäll
Kulturella aktiviteter (STF-kvällar)
Studiebesök
Hemsidan
Kontaktperson Hallstahammar och Surahammar
Kontaktperson Köping, Arboga, Kungsör
Kontaktperson mot Studiefrämjandet
Marknadsföring
Miljö, samhälle, remisser

Styrelsen
Anders Sewerin
Ann-Marie Hindersson
Styrelsen
Styrelsen
Sten Frykfeldt
Margareta Adenskog
Ewa Häger
Styrelsen
Lisbeth Dahlbäck

Medlemmar
STF Västerås medlemsantal 2020-12-31

331 personer

Lokal
Styrelsemöten har hållits digitalt eller utomhus.

Arkivering
Alla gamla verksamhetsberättelser från starten 1973, gamla protokoll och programhäften till och med
2018 är arkiverade hos Arkiv Västmanland. Årsmötesprotokoll från januari 2007 finns tillgängliga för
styrelsen i STFs databas ”Miranda”. Kartor, böcker, mm. för utlåning finns tillgängliga hos Gunnel
Lejonberg. Information om styrelsen och verksamhetsberättelsen finns på hemsidan
www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras
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STF Västerås verksamhet
Allmänt
På grund av rådande pandemi har många av våra planerade aktiviteter ställts in. En vintervecka i
fjällen i mars och 3 vandringar hann vi genomföra innan pandemin slog till. Under hösten införde vi
föranmälan till våra aktiviteter och slutade med samåkning. Vi kunde då genomföra höstens
Mittiveckanvandringar och två söndagsvandringar tidig höst.
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten och ett höstmöte med alla turledarna.

STF-träffar centralt
Mycket råd och information kring coronapandemin har vi erhållit från STF.
Ordförande deltog i ett digitalt möte.

Studieförbund
Samarbetet med Studiefrämjandet har löpt på bra. Vi har erhållit hjälp med utskrifter och kopiering. De
kulturarrangemang vi samarbetat kring har gett oss verksamhetsstöd.

Marknadsföring, hemsida och program
Marknadsföringsarbetet består i huvudsak av att sprida kännedom om våra aktiviteter genom
● Programfoldrar (som bekostas av STF) har funnits tillgängliga på biblioteken i vårt område,
Naturkompaniet och Björnögården, Västerås. Foldern ges ut vår respektive höst med en
upplaga på 1000 exemplar. I år har vi valt att göra höstfoldern i egen regi och att skicka ut den
digitalt till våra medlemmar
● Månadsbrev har skickats ut via mejl till våra medlemmar där vi påminner om kommande
månads aktiviteter, meddelar eventuella ändringar i programmet och rapport från genomförda
aktiviteter.
● STF Västerås hemsida hittas på www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras

Turledare
Vi har en stor grupp engagerade turledare (ca 20 st.) som planerar och anordnar aktiviteter såsom
vandringar, cykelturer, kulturevenemang (STF-kvällar), skidturer, fjällutfärder och studiebesök. På
grund av rådande pandemi har de flesta av årets aktiviteter ställts in.
18 turledare deltog den 17 oktober i en turledarträff på Barkarö bygdegård. Dagen ägnades bland
annat åt att planera vårens och sommaren program. Det var trevlig samvaro, livliga diskussioner och
högt i tak.
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Aktiviteter – Naturarrangemang
Skidor
Skidveckan 2020 i Funäsdalsfjällen
Under vecka 12 tillbringade 8 deltagare från vår förening en skidvecka tillsammans i Funäsdalsfjällen.
Två privata stugor hade hyrts i närheten av Skarvruet. Skidturer genomfördes både på kalfjället och i
lägre liggande terräng. Våffelbruken Andersborg, Malmbäcksstugan och Ösjöstugan var några av de
givna besöksmålen för gruppen. Kvällarna ägnades åt trevlig samvaro med gemensam matlagning.
Vädret var det bästa på många år med övervägande sol.

Skidutflykt med kort varsel
På grund av snöbrist kunde ingen skidutflykt genomföras.

Den traditionella Skidhelg i Säfsen i december ställdes in.

.

Vandringar
På grund av rådande pandemi genomfördes endast några få av de planerade vandringarna.
Vandring vid Asköviken söndag 26 januari
Vår skidtur i naturreservatet Lappland söndag 26 januari inställdes på grund av snöbrist. Vi ersatte
den med en vandring vid Asköviken. 34 deltagare var med på vandringen vid Asköviken. Vi vandrade
den markerade leden som heter Stora Askörundan en sträcka som enligt skyltning skulle vara 6,8
km. Vi gjorde några "utsvävningar " från leden och fick då ihop 8,4 km. Vi gjorde några stopp på
vandringen, bland annat vid fågeltornet och Kvarnberget. Vid Kvarnberget blev det fika. Tyvärr var det
dåligt med fåglar. Bara några sångsvanar såg vi. Trots en mulen, blåsig dag och bitvis blöt och gyttjig
led var deltagarna nöjda med vandringen.
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Friluftsdag på Björnön söndag 16 februari
Vi var 16 personer som trotsade regn och blåst. Vi samlades på Kanothusets parkering före
Björnöbron. Vi samåkte till Björnömidjan för vandring på södra Björnön. Regnet hängde i luften hela
tiden så det var skönt att vårt fika kunde intas under tak på Björnöborgs terrass.

Vandring Strömsholm – spaning efter strömstaren söndag 23 februari
Vi var 26 deltagare som spanade efter strömstare. Vi vandrade i omgivningarna runt slottet under
Lars-Åke Nilssons informativa ledning. Men tyvärr, någon strömstare såg vi ej. Lars-Åke trodde att det
ev kunde ha med det virvlande vattenflödet att göra, då den lilla fågeln letar efter sin föda på botten.
Men solen lyste varmt och efter ett par timmars vandring i naturen, tog vi oss en kaffetår med gott till,
på välkända Markan.

Vandring Vilstarundan, Eskilstuna söndag 30 augusti
Söndag 30 augusti träffades 17 personer för att vandra i Vilsta friluftsområde.
Vi hade en härlig sensommardag på den dryga 8 km långa vandringen på Vilstarundan.
Första fikastoppet gjordes på Skjulstaberget med en fin utsikt över Eskilstunaån.

.
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Vandring runt Toftsjön - söndag 20 september.
Våra turledare Sten Frykfelt och Anders Sewerin tog oss med på en trevlig vandring runt Toftsjön,
öster om Surahammar. Vandringen gick på delar av Bruksleden på skogsbilvägar och stigar.

Mittiveckanvandring
Lättare natur- och kulturvandringar i Västerås med omnejd för att lära känna vår stad. Vandringarna
genomförs vanligtvis både vår och höst. I år har vi haft dessa vandringar endast under hösten. Det har
varit 9 till antalet med starttid kl 10.00 och varat i två timmar .Det har varit olika ledare vid varje tillfälle,
ledare som var och en kan sin stadsdel.
På höstens första Mittiveckanvandring vandrade vi i området kring Lövudden.
Fikat intogs vid Johannebergsbadet vid Mälarens strand.

Cykel
Inga cykelturer genomfördes 2020
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Aktiviteter - Kulturarrangemang
STF-kvällar på Kyrkbacksgården
Under året genomfördes förutom sedvanligt årsmöte i februari en STF-kväll - med program
enligt nedan. Övriga planerade STF-kvällar ställdes in på grund av rådande coronapandemi.
Januari - Året som gått i ord och bild
Den 13 januari genomfördes den sedvanliga STF-kvällen Året som gått, med bilder och berättelser
från lokalföreningens turer under 2019. Anders Sewerin berättade och visade bilder från fjällskidturen i
Funäsdalsfjällen som genomfördes i mars. Anders och Gunilla Träff berättade och visade bilder från
sin fjällvandring i Padjelanta nationalpark som genomfördes i augusti. Ewa Häger och Gunnel
Lejonberg visade bilder och berättade om sin vandring i augusti på Mörbylångaleden på Öland. Leden
är en av Sveriges 12 sk Signaturleder. Anders Sewerin avslutade med att visa ett bildspel med bilder
och musik från övriga vandringar och aktiviteter som genomförts av lokalföreningen.

Höstens STF-kvällar ställdes in pga coronapandemin och råden från Folkhälsomyndigheten

Aktiviteter - Studiebesök
Under året har vi genomfört ett studiebesök.
Vårdmuseet i Västerås torsdag 20 februari
Vi var 22 personer som besökte Vårdmuseet i Västerås. Vilket är ett medicinhistoriskt museum med
syfte att förmedla kunskap om den medicinska utvecklingen från slutet av 1700-talet fram till idag.
Museet innehåller bland annat föremål, bilder och en modell från Västerås första sjukhus, en
apoteksutställning, gamla tandläkarutrustning och mycket annat.
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Redovisning av antalet deltagare
En sammanställning av genomförda aktiviteter och antal deltagare framgår nedan. Antalet deltagare
kan variera kraftigt mycket beroende på väderförutsättningarna.

Naturarrangemang-vandring, cykel, skidor
Datum

Aktivitet

Antal deltagare

26 januari

Vandring vid Asköviken

34

16 februari

Friluftsdag på Björnön heldag

16

23 februari

Vandring Strömsholm – spaning efter strömstaren

26

15–22 mars

Skidvecka i Funäsdalen

30 augusti

Vandring Vilstarundan - Eskilstuna

17

20 september

Vandring runt Toftsjön

36

27 september

Vandring i Badelunda

21

25 oktober

Svamputflykt

28

2 sep-28 okt

Mittiveckanvandring V 36-44

8

9 tillfällen

Summa

190
376

Kulturarrangemang
Datum

Aktivitet

Antal deltagare

13 januari

STF-kväll - Året som gått i ord och bild

47

10 februari

STF Västerås Årsmöte

26

Summa

73

Studiebesök
Datum

Aktivitet

Antal deltagare

20 februari

Studiebesök på Vårdmuseet Västerås

22

Summa
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Sammanställning av arrangemang
Arrangemang

Antal tillfällen

Antal deltagare

Natur

17

376

Kultur

2

73

37 (40)

Studiebesök

1

22

22 (28)

Inställda

39

—

Medeltal antal
deltagare
22 (18)

—

SUMMA

20 (54) utförda,
471 (1107)
24 (20)
39 inställda
Siffrorna inom parentes är utfall från föregående år. Inställda aktiviteter är, Romboleden, Cykelturen,
Säfsenhelgen, Studiebesök VAFAB, MIVV våren (9 tillfällen), 3 STF-kvällar och 23 dagsvandringar.

Sammanfattning
Antalet aktivitetstillfällen har varit betydligt färre i år än föregående år.
På grund av rådande pandemi har vi valt att ställa in många av våra vandringar.
På de vandringar vi genomfört har antalet deltagare varit fler än tidigare år vilket är glädjande.
Detta kan vi tacka våra engagerade ledare för.
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Ekonomi
Detta Corona år har varit en svår ekonomisk tid för många. STF inte undantaget.
STF är en ideell förening och verksamheten finansieras huvudsakligen av intäkter från boenden i
städer och fjäll samt medlemsavgifter. Intäkterna från logi har minskat kraftigt medan
medlemsintäkterna är fortsatt höga relaterat till årets positiva utveckling av antalet medlemmar.
STF har tvingats göra en rad tuffa prioriteringar för att snabbt minska utgifter och kunna säkra
föreningens överlevnad. Man har minskat antalet nummer av tidningen Turist, reducerat utbetalningar
av aktivitetsbidragen, uppmanat lokalavdelningarna att själva stå för kostnaderna av foldrarna.
STF har beslutat att verksamhetsbidraget för 2019 ska betalas ut med halva beloppet i december
2020 och andra hälften i augusti 2021.
.STF skriver:
”Vi vet att ni är några lokalavdelningar som har en ansträngd ekonomi och som har fått kämpa hårt
under det här året för att hushålla rätt med pengarna. Några av er har betydligt mer i kassan och
skulle klara er flera år utan bidrag från STF. Ni har med andra ord olika förutsättningar från början.
Med hänsyn till att STF fortfarande befinner sig i en ekonomiskt pressad situation vädjas
också till de lokalavdelningar som har en stabil ekonomi och bedömer klara sig utan bidrag,
att avstå sitt bidrag”
STF Västerås har en god ekonomi. Intäkter kommer normalt från STF centralt i form av
verksamhetsstöd som baseras på antalet medlemmar, antal aktiviteter, antal deltagare samt särskilda
bidrag. Vi får även behålla medlemsavgiften under första året av de medlemmar vi rekryterar själva. Vi
erhåller även verksamhetsstöd från Studiefrämjandet.
På styrelsemötet 2020-12-14 beslutade vi att avstå från den del av verksamhetsbidraget som
utbetalas i december 2020 (för vår del handlade det om 9 645 kr) eftersom vår ekonomi är väldigt
god. Av våra tillgångar finns 1 321 kr i kassan, 20 901 kr på vårt Rörelsekonto och ca 206 736 kr på
vårt Placeringskonto, alltså totalt 228 958 kr.
Både intäkter och kostnader har varit betydligt lägre 2020 än normalt. Resultatet blev negativt,
-14 666 kr, vilket vår ekonomi klarar utan problem.
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Årsrapport STF Västerås 2020
STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2020-01-01 – 2020-12-31

RESULTATRAPPORT
Konto
3011
3020
3160
3211
3391
3392
3393
3994
3411
3420
3421

Utfall
2019
6 280
4 540
0
1 630
22 875
0
2 700
0
9

Budget
2020
5 000
5 000
0
1 000
20 000
500
4 000
0
0

Utfall
2020
1 680
440
0
1 335
0
0
2 900
0
0
9 000
-9 000

38 034

35 500

6 355

8 500

5 250
7 350

4 400
5 453

4 500
3 000

500
1 526

5 500
7 000
2 000
1 500

500
934

1 000
1 000

Bil- och reseersättning
Utflykter kostnader (entre, buss mm)
Arrangemang med barn eller externt
Turledarträff, programplanering
PR-material, kartor
Kontorsmaterial
Tryckkostnader, kopiering
Porto
Styrelse årsmiddag
Finansiella avgifter (bank)
Arkiv västmanland

1 006
4 320
741
1 507
0
1 269
640
0
1 470
2 233
300

2 000
4 000
800
2 000
400
1 500
700
3 900
1 500
2 400
300

525
880
0
0
0
1 456
1 400
2 655
418
2 100
300

1 000
2 000
0
1 500
0
2 000
400
2 000
500
2 700
300

Summa kostnader
Resultat

28 112
9 921

35 500
0

21 021
-14 666

21 900
-13 400

Intäkter
STF-kvällar entreavgifter
Utflykter egenavgifter
Kurs-lägeravgifter
Medlemsavgifter STF Västerås
Verksamhetsbidrag STF
Kulturbidrag STF
Verksamhetsstöd SFR
Övriga intäkter
Räntor
Överföring Rörelsekonto
Överföring Kassa

Summa intäkter
Konto Kostnader
4011 Lokalhyra
4012 Förtäring
4013 Ersättning till föreläsare
4014 Presenter, avtackning
4012
4022
4161
4162
4221
4222
4223
4224
4230
5011
5012

Budget Anm. 2020
2021
3 000
2 000
0
1 500
0
0
2 000
0
0

(1)

Anm. (1) Förtäring vid Turledarträff 2020-10-17 i Barkarö Bugdegård. Sen faktura från Aros Catering på 3069kr,
daterad 201228, betalades 2021-01-04. Med i denna Resultatrapport.

Sida 11 (14)

STF Västerås Verksamhetsberättelse 2020

2021-02-17

STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2020-01-01 – 2020-12-31

Balansrapport
TILLGÅNGAR 20xx-12-31 (årets slut)
Kundfodringar
Bank Länsförsäkringar 3 fastkonton
Bank Länsförsäkringar Placeringskonto
Bank Länsförsäkringar Rörelsekonto
Kassa

2019
0
0
206 736
25 318
8 501

2020
0
0
206 736
20 901
1 321

Summa

240 555

228 958

Kapital 20xx-01-01 (årets början)
Skulder
Årets resultat (+/-)
Öreutjämning
Summa

230 633
0
9 921
1
240 555

240 555
3 069
-14 666

Balans Tillgångar - Skulder&kapital

0

0

Anm

Summa LF 2018=226276
Summa LF 2019=232054
Summa LF 2020=227637

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Faktura betald 210104 (2)

228 958

Anm. (2) se anm (1) i Resultatrapport
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STF Västerås Verksamhetsplan 2021
•

Bedriva lokal ekoturism genom att erbjuda vandringar, cykelturer och
skidutflykter.

•

Bjuda på våra ”smultronställen” blandat med kultur och kulturhistoriska
upplevelser.

•

Förnya vårt programutbud med intressanta studiebesök och
specialaktiviteter, utan att förändra vårt basutbud av vandringar och
cykelutflykter i närområdet.

•

Tillämpa miljövänlig samåkning vid våra aktiviteter, när
pandemirestriktionerna är över.

•

Öka medlemsantalet till över 350 genom riktad information om vår
verksamhet till medlemmar som ej är anslutna till föreningen.

•

Att utöka med några nya turledare genom att bjuda in aktiva medlemmar
till våra turledarträffar.

•

Fortsätta med STF-kvällarna för att samla föreningens medlemmar
genom goda program, information om föreningens verksamhet.

•

Fortsätta att skicka månadsbrev till våra medlemmar via mejl. Vår
målsättning är att Månadsbrevet ska nå alla medlemmar via mejl. Vi
fortsätter att samla in mejladresser från de medlemmar där vi saknar
sådan.
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Ordförandens slutord
2020 har varit ett år som inte liknat något annat år. Många av våra aktiviteter har ställts in pga
rådande coronapandemi och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten givit.
Under våren ställde vi in alla vandringar. Under sensommaren och hösten genomförde vi några
vandringar och våra populära Mittiveckanvandring. Antalet deltagare på de aktiviteter vi
genomfört har varit fler än vi tidigare har haft. Våra medlemmar har verkligen längtat efter att få
träffas och göra något tillsamman.
Även under detta svåra år med få vandringar och inställda aktiviteter har vi fått nya medlemmar.
Tyvärr har vi också haft medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap i STF. Totalt vid
årsskiften var vi 331 medlemmar i lokalföreningen, en ökning med 6 personer.
Vi har för 2021 planerat ett innehållsrikt program med en mix av natur- och kulturupplevelser. Vi
hoppas verkligen att smittoläget kommer att se annorlunda ut under senare delen av 2021.
Vi behåller vårt grundutbud av vandringar, cykelturer och skidturer. Om coronaläget tillåter ser vi fram
mot att erbjuda spännande studiebesök och andra intressanta aktiviteter.
STF kvällarna på Kyrkbacksgården blev inställda denna höst. Vi hoppas att vi till hösten 2021 kan
genomföra våra populära STF-kvällar med intressanta program med stor spännvidd.
Vi fortsätter med vårt månadsbrev levererat via mejl och Anders Sewerins fortsätter med mejl om
kortvarsel skidturer till de som anmält sig till mejllistan.
Till alla våra medlemmar skickar vi vår programfolder två gånger per år. 2020 skickades vårens
program via post och höstens program via e-post. Till de få medlemmar där vi inte har mejladress
skickades även höstens program per post. Om du byter postadress eller mejladress är det viktigt att
du meddelar föreningen så vi kan hålla vårt adressregister uppdaterat.
Vi vill tacka alla deltagare för visat engagemang i de aktiviteter som kunnat genomföras under 2020.
Ett stort tack till alla turledare som planerar och genomför våra aktiviteter. Låt oss hoppas att
restriktionerna lättar under 2021 så vi kan genomföra vårt fantastiska och innehållsrika program.
Gunnel Lejonberg
ordförande

Styrelsen
Västerås 2021-02-10

Gunnel Lejonberg

Gunilla Träff

Lars-Åke Nilsson

Ewa Häger

Lisbeth Dahlbäck

Ann Marie Hindersson

Håkan Sjögren
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