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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 2021 

Gunnel Lejonberg ordförande 
Gunilla Träff   sekreterare 
Lars-Åke Nilsson kassör  
Ewa Häger  ledamot 
Vakant    ledamot 
Ann-Marie Hindersson  suppleant  
Håkan Sjögren  suppleant 
 
Revisorer 
Lennart Kjellin, ordinarie revisor 
Lena Jansson, revisorsuppleant 
 
Valberedning 
Ingrid Hjalmarsson 
Kaisa Tatti 
 
Övriga ansvarsområden 
Program      Styrelsen  
Fjäll       Anders Sewerin 
Kulturella aktiviteter (STF-kvällar)   Ann-Marie Hindersson 
Studiebesök      Styrelsen 
Hemsidan      Styrelsen 
Kontaktperson Hallstahammar och Surahammar  Sten Frykfeldt 
Kontaktperson mot Studiefrämjandet   Ewa Häger 
Marknadsföring      Styrelsen 
Miljö, samhälle, remisser    Lisbeth Dahlbäck 
 
 

Medlemmar 
STF Västerås medlemsantal 2021-12-31 337 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 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras
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STF Västerås verksamhet 
 

Allmänt  
Den rådande pandemi påverkade även 2021. Årsmötet i februari genomfördes för första gången 
digitalt. Under våren avklingade pandemin något och vi kunde återuppta våra planerade vandringar.   
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten och ett höstmöte med alla turledarna. 
 
 

STF-träffar centralt  

Mycket råd och information kring coronapandemin har vi erhållit från STF. 
Styrelsemedlemmar har deltagit i ett antal digitala möten. 
 
 

Studieförbund 
Samarbetet med Studiefrämjandet har löpt på bra.  
Vi har fått stöd med utbildning i digitala möten och även lånat digital lokal (ZOOM) för våra 
styrelsemöten. Årsmötet 2021 genomfördes digitalt då vi fick hjälp med årsmötesordförande, teknisk 
support under mötet och även hjälp med digital Zoom-övning med medlemmarna inför årsmötet.  
Vi har som tidigare god 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 
● Vi har valt att göra programfoldern 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.  
16 turledare deltog den 16 oktober i en turledarträff i Ramnäs på Ramnäs hembygdsgård. Dagen 
ägnades bland annat åt att planera vårens och sommaren program. Det var trevlig samvaro, livliga 
diskussioner och högt i tak.  
   
 

Aktiviteter – Naturarrangemang 
 
Skidor 

Skidveckan i Funäsdalsfjällen 2021 
Under vecka 15 tillbringade 6 deltagare från STF Västerås en skidvecka tillsammans uppe i 
Funäsdalsfjällen.  En privat stuga hade hyrts i Åsvallen, Tänndalen.  Skidturer genomfördes både på 
kalfjället och i lägre liggande terräng.  Våffelbruken, Andersborg och Malmbäcksstugan  var några av 
de givna besöksmålen  för gruppen. En av kvällarna besökte vi naturfotografen Ingemar Lind i 
Tänndalen som berättade och visade en naturfilm. Övriga kvällar ägnades åt trevlig samvaro. 
 

  

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras
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Den traditionella Skidhelg i Säfsen  9 – 12 december. 
Åtta medlemmar åkte upp till Säfsen för den traditionella skidhelgen. Det blev skidåkning fredag och 
lördag i egna uppkörda spår. Promenader/snöpulsning blev det både i byn och längs en av alla 
cykelleder i området. För första gången besöktes Vildmarkslekplatsen, fint belägen på en udde i 
Säfssjön. Längs stigen fanns olika motoriska utmaningar i form av diverse anordningar för balansering 
och klättring mellan träden. Säkert spännande för barn i rätt ålder. Stor grill-plats fanns också. På 
kvällarna åts god mat och kvällsfikat med hembakat fick inte glömmas bort. En hel del snö kom ner 
under vistelsen, så hemfärden startade i ett riktigt fint vinter-landskap med mycket snö på träden.  
 

 
 
 
 
 
Skidutflykt med kort varsel 
Denna säsong blev det endast 1 skidtur. Det var dåligt med snö även i år. 
 
 . 
 
 
   

Vandringar 
Coronapandemi dämpades något under våren och vi kunde nu genomförda de flesta av våra 
planerade vandringar. 
 
 

Vandring runt i Semlaområdet, Fagersta  

Söndagen 25 april genomförde föreningen under Kaisa Tattis och Ingrid Hjalmarssons ledning en 

kultur och natur vandring i området. Vi följde den ca 4 km långa natur- och kulturstigen, Flobostigen 

som går runt i området. Kaisa berättade om historiska lämningar och spännande växtligheter. Vi var 

13 nöjda medlemmar som trots det kylslagna vädret njöt av denna natur och kultur vandring.   
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Vandring i Lindholmen, Strömsholm   
Söndagen 16 maj vandrade vi i naturreservatet Strömsholms kungsladugård som består av fyra kullar 
som sticker upp som små öar i den omgivande åkermarken. Här växer många ekar som är minst 300 
år gamla. Vi vandring i de vackra ekhagarna Lindholmen, Häggholmen och Ekholmen där vi 
samsades med de betande fåren. 

                 

 

 

Vandring i Färna   

Söndag 23 maj samlades 10 medlemmar för en vandring i Färna. SMHI hade sagt risk för regn men vi 

klarade oss utan. Vandringen, som var lättgångna 5 km, gick genom växlande natur och vi tittade på 

mausoleet, vinbärsodlingarna och resterna av Lancashire smedjan. Under fikapausen som vi intog vid 

norra änden av sjön Långsvan berättade Gunilla lite om Färnas historia. 

                 

    

Vandring i Naddennäsets naturreservat 5 juni 2021. 

Söndag 5 juni var vi 16 personer som i det vackra och varma vädret gav oss ut på vandring i 

naturreservatet. Vi gick den längre markerade slingan på ca 4,5 km. Naddenäset ligger vackert, 

nästan helt inramat av sjöarna Stora och lilla Nadden och Kolbäcksån. Stigen leder oss fram i 

barrskog, blandskog och lövsumpskog. Vid vår första rast vid Kolbäcksån kunde vi se spår av bäverns 

framfart, till exempel i form av kullfallna avgnagda träd. Här såg vi också en havsörn passera över oss. 

Andra rasten tog vi vid Hillersberget med fin utsikt över Stora Nadden. 
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Extrainsatta vandringen på Bruksleden etapp 13 och 12 - rundslingan i Trummelsberg 
Söndag 30 maj var vi 11 medlemmar som vandrade den 17 km långa rundslingan med utgångspunkt 
från Trummelsberg. Det var ett härligt försommarväder, sol och lagom varmt. 
Vandringsleden tog oss förbi några sjöar och vid sjön Stora Trehörningen tog vi vår första rast. Efter 
bestigning av Norra Landsberg var det dags för rast nummer två. Från både Norra och Södra 
Landberget har man fin utsikt över Åmänningen.  

                    
 
 
Vandring bland Enköpings parker. 
Söndag 15 augusti guidade turledare Sylia Alvang 22 personer bland Enköpings vackra parker. 
Idéträdgårdarna som ligger längs ån var mycket inspirerande. Där har bl.a elever från 
Yrkeshögskolans Trädgårdmästarklass skapat fem fantastiska trädgårdar. 
Många av blommorna i Drömparken var tyvärr överblommande. På Gustav Adolfs plan tittade vi på 
den designade långrabatten med enbart ettåriga växter  

                  
 

 

Vandring från Koja till Slott  
Söndag 26 september var vi 12 medlemmar som träffades för att vandra den nya vandringsleden i 
Skinnskattebergs kommun, ”Från Koja till Slott.” Vi valde att vandra från Färna Herrgård mot Kolarbyn.  
Vi träffades vid Skärsjön för att organisera transportlogostiken. I fyllda bilar åkte vi till starten i Färna.   
Vi hade en härlig höstvandring som bland annat tog oss genom naturreservatet Lappland innan vi var 
tillbaka vid Skärsjön. Vandringen blev ca 14 km. 
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Vandring vid Säbybergen Arboga och besök vid Hjälmaredocka. 
Söndag 29 augusti genomförde 11 deltagare en 6 km lång vandring i Naturreservatet Säbybergen 
utanför Arboga. En fin och omväxlande vandring med dramatiska rasbranter, mossklädda berghällar 
och lavar som hänger som skägg från träden. Efter vandringen besökte vi Hjälmare Kanal och 
Hjälmaredocka. 
 

                   
 
 
 
Vandring väster om Skultuna   
Söndag 3 oktober vandrade vi på delar av Bru 
ksleden. Vår vandring startade vid Skultuna kyrka för att sedan ansluta till Bruksleden vid Solberga 
gård väster om Skultuna. Eftersom det regnade hela tiden kortades turen av något men det blev ändå 
nästan 11 km 
 

                  
 
 
 
Vandring bland grottor och stora klippblock     

Söndag 10 oktober åkte 13 medlemmar till Skärmarbodabergen och Skärmarboda stignät för att göra 

en rundvandring bland grottor och stora klippblock.  Vi var alla imponerad av de geologiska monument 

som den senaste istiden skapat i detta område.  

Skärmarbodabergen ligger vid Kilsbergens nordöstligaste förkastningsbrant ca 2 mil från Örebro efter 

väg 50 i riktning mot Nora. 
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Novembervandring i trakterna kring Kolbäck  

Söndag 21 november i ett fantastisk Novemberväder med strålande sol lockades 30 medlemmar att 

följa med på vår vandring i Kolbäcksområdet. Från Kolbäck gick vi på småvägar ner till Mölntorp och 

Konung XII sluss i Strömsholms Kanal. Där vi tog vi vår rast. Via Västerkvarn och längs cykelleden, 

Mälardalsleden och genom Kyrkbyåsens naturreservat tog vi oss tillbaka till Kolbäck. Sträckan blev ca 

8 km. På vår vandring fick vi också lite historik om Kolbäck, järnvägsstationen och tingshuset, 

Kolbäcks Gästgiveri, Mölntorp och Västerkvarn. 

                      
 
 
 

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 kunnat genomföra dessa vandringar både under 

våren och hösten. Det har varit 18 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. 

 
Några av våra Mittiveckanvandringar  
Mittiveckanvandring 21 april 
12 deltagare samlades vid Orientalen. Vi delades upp i två grupper för att under Kaisa Tattis ledning 
vandra runt i närliggande skogsområde mellan Rönnby och Södra Gryta. 
 

 
 

Mittiveckanvandring onsdag 12 maj 
Vi var 12 medlemmar som i 2 grupper gick en intressant promenad från Elbakajen till Lögastrand. Vi 
passerade bl.a. Slottet, Vasaparken, Stadsparken och fick veta en hel del om dessa platser långt 
bakåt i tiden. 
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Mittiveckanvandring onsdag 28 april   
Vi var 15 personer som gick mittiveckanvandringen på Lövudden. Vi delade upp oss i två grupper som 
gick slingan på ca 5 km i det vackra men något kyliga vårvädret.    
 
   

 

Mittiveckanvandring onsdag 15 sempeber 
Dagens område: Talltorp-Lillhamra. Turledare: Helena Davidsson 
 

                    
 

 

 

 

 

Cykel      
Cykeltur till Rytterne - Strömsholm  
Lördag 31 juli blev en trevlig och njutbar heldag på cykel. Vi samlades vid statyn Måsarna Lögastrand 
och cyklar mot Rytterne, Borgåsund, Strömsholm vidare mot Tibble, och Lundby kyrka innan vi var 
åter i Västerås. Det blev en sträcka på ca 6 mil. Första fikastoppet gjordes vid Rytterne 
hembygdsgård.  Turledare: Ingrid Dinesen och Ann-Marie Hindersson  
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Vandringens dag 
Vandringens dag med STF Västerås 
Lördagen 11 september arrangerade STF Svenska Turistföreningen i hela landet Vandringens dag. 
STF Västerås arrangerade en stadsnära vandring på Lövudden. 
Vi var 26 personer som utgick från Lövuddens parkering och gick en vandring på ca 5 km. Vårt 
medtagna fika intog vi vid Johannesbergsbadet och njöt av utsikten över Västeråsfjärden. 

 

        

 
 
 
 
 

Aktiviteter - Kulturarrangemang  STF-kvällar på Kyrkbacksgården 

 

Januari -STF-Kväll  Året som gått i ord och bild   -  Inställt på grund av pandemin 

 

September - Medlemsmöte  
Eftersom vårt årsmötet i februari genomfördes digitalt så träffades vi för ett extra medlemsmöte 
måndagen den 13 september. Vi startade vårt medlemsmöte med en kortare rundvandring på 
Djäkneberget bland Sam Lidmans stenar. Därefter samlades vi på Kyrkbacksgården där 
lokalföreningen bjöd på smörgåstårta.  Fyra av våra trogna turledare uppmärksammades med 
förtjänstmärke i brons. 

                  
Oktober – STF-Kväll  Om krisen kommer 
Johan Ahlström från Västerås stad föreläste om de sårbarheter som finns i samhället runt kriser och 
beredskap. Johan började med att berätta om den nationella beredskapen, fortsatte med Västerås 
stads beredskap.  Han avslutade med att ge oss tips om hur vi själva kan förbereda oss.  
 
 
 
 
November – STF-Kväll   Vi följer Eriksgatan i Västmanland 
Utifrån guideboken Eriksgatan Västmanland berättade Thomas och Pernilla Hjelt från Historiebruket 
om historien kring den medeltida kungsvägen genom södra Västmanland.  
 
December – STF-Kväll   Om Barnhemmet Sparvboet kv IDA   
Det var riktigt kallt den här måndagskvällen. Ändå var det 16 medlemmar som trotsade kylan och kom 
till månadens STF-kväll för att lyssna till Silva Petterssons berättelse om kvarteret Ida. 
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Aktiviteter - Studiebesök  
Under året har vi genomfört två studiebesök 
 
Historisk vandring i Surahammar      
Söndag 24 oktober gjorde vi en kombinerad vandring och kulturell upplevelse i Bergslagsmiljö. Vi 
började med ett guidat besök i Surahammars bruksmuseum, som är inrymt i en verkstadsbyggnad 
från 1847. Här kunde vi följa hela produktionskedjan från tackjärn till färdiga järnvägshjul. Efteråt 
gjorde vi en historisk vandring i det område som är den äldsta delen av Surahammar.   
 

                 
 

 
Studiebesök på Köpings Musteri - Tisdag 23 november 
Tisdag 23 november besökte vi Köpings muster. Vi började med en tur i musteriet. Där berättade VD 
Lena Rydberg-Ericsson om det genuina hantverket med tillverkning av must och cider. Därefter gick vi 
in i det gamla vagnslidret för provsmakning. Vi smakade både på ren äppelmust, must som var 
smaksatt med olika örter och cider. Alla med fantastiska smaker. 
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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 och restriktioner 
under pågående pandemi. 
 

 

 

Naturarrangemang-vandring,cykel,skidturer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Datum Aktivitet Antal 

deltagare 

13 februari Skidturer med kort varsel 1 tillfälle   17 

12–18 april Skidveckan i Funäsfjällen     6 

18 april Vandring Hökåsen -Badelunda   12 

25 april Vandring Semlaområdet Fagersta   13 

16 maj Vandring i Lindholmen Strömsholm   11 

23 maj Vandring i Färna   10 

7 april-26 maj Mittiveckanvandring 8 veckor   73 

27 maj Hemlig naturutflykt     9 

30 maj Vandring Trummelsberg etapp 13 och 12 bruksleden   10 

5 juni Vandring i Naddennäsets naturreservat Ramnäs   16 

31 juli Cykeltur till Rytterne-Strömsholm     6 

15 augusti Vandring i Enköpings parker   22 

22 augusti Vandring Helgonmosserundan-Järndammen Sala   17 

29 augusti Vandring Säbybergen Arboga och besök Hjälmare docka   11 

5 september Vandring Ängsö Utörundan   20 

11 september Vandringens dag Lövudden   26 

26 september Vandring från slott till koja   12 

3 oktober Vandring väster om Skultuna   15 

10 oktober Vandring bland grottor och stora klippblock   13 

1 sept-3 nov Mittiveckanvandring 10 veckor 172 

21 november Novembervandring i trakterna kring Kolbäck   30 

5 december Adventsvandring i Vedboskogen   25 

9–12 december Säfsenhelgen     8 

26 december Annandagspromenad   22 

SUMMA  576 
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Kulturarrangemang 
Datum Aktivitet Antal deltagare 

23 februari Årsmöte 27 

13 sep Medlemsmöte Djäkneberget + Samkväm 37 

4 oktober STF kväll Om krisen kommer 24 

1 november STF kväll Vi följer Eriksgatan i Västmanland 22 

6 december STF kväll om barnhemmet Sparvboet och kvarteret IDA  16 

SUMMA  126 

 

 

Studiebesök 
Datum Aktivitet Antal deltagare 

24 oktober Historisk vandring Surahammar 32 

23 november Köpings musteri 10 

SUMMA  42 

 

 

Inställda arrangemang 
Datum Aktivitet 

11 januari Året som gått i ord och bild 

24 januari Skidtur i naturreservatet Lappland 

14 februari Friluftsdag på Björnön 

9 maj Vandring i Avesta Älvpromenaden 

5 juli Vandring Romboleden 

Summa inställda arrangemang 5 

 

 

Sammanställning av arrangemang 
Siffrorna inom parentes betecknar föregående års (2020) utfall 

 
 

Sammanfattning  
I år har vi trots pandemin kunnat genomföra ett stort antal aktiviteter och endast behöva 
ställa in 5. Antalet deltagare har dock i medeltal varit lägre än föregående år. Vid en del 
aktiviteter hade vi begränsat deltagarantal på grund av restriktionerna. Under hösten då 
restriktionerna lättade var deltagarantalet högre. Folk längtade ut.  Våra turledare gör ett 
fantastiskt arbete med att planera och genomföra vandringar. Det uppskattas mycket. 
 

 
 
 

Arrangemang Antal tillfällen Antal deltagare Medeltal 

Natur 40 (17) 576 (376) 14 (22) 

Kultur 5 (2) 126 (73) 25 (37) 

Studiebesök 2 (1) 42 (22) 21 (22) 

Inställda 5 (39) - - 

SUMMA 47 (20) utförda 
     5 (39) inställda 

744 (471) 16 (24) 
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Ekonomi    
 
 
 

Även pandemiåret 2021 har vi i STF Västerås avstått från verksamhetsbidraget från STF 
centralt eftersom vi har god ekonomi och det varit ett önskemål från STF. Bidraget brukar 
vara kring 20 000 kr. 
Däremot har vi som tidigare år fått verksamhetsstöd från SFR (Studiefrämjandet), på 2000 
kr.  
Nästan inga aktiviteter genomfördes förrän efter sommaren men årets kostnader har ändå 
varit på normal nivå, 23 258 kr, bland annat på grund av högre ersättning till föreläsare, inköp 
av Första Hjälpen väskor samt ökade lokalkostnader. 
  
Resultatet har följaktligen blivit negativt, -15 448 kr. Detta kan vi acceptera ett år som 2021, 
särskilt med tanke på vår mycket goda ekonomi.   
Våra tillgångar vid slutet av året var:  
Placeringkonto 206 736 kr, Rörelsekonto 2 463 kr och kassan 1 241 kr. 
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Årsrapport STF Västerås 2021 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31

RESULTATRAPPORT 2021

Utfall Utfall Budget Utfall Budget Anm. 2021

Konto Intäkter 2019 2020 2021 2021 2022

3011 STF-kvällar entreavgifter 6 280 1 680 3 000 2 620 3 000

3020 Utflykter egenavgifter 4 540 440 2 000 2 500 2 000 Köpings Musteri 211123

3160 Kurs-lägeravgifter 0 0 0 0 0

3211 Medlemsavgifter STF Västerås 1 630 1 335 1 500 690 1 000

3391 Verksamhetsbidrag STF 22 875 0 0 0 20 000

3392 Kulturbidrag STF 0 0 0 0 0

3393 Verksamhetsstöd SFR 2 700 2 900 2 000 2 000 2 000

3994 Övriga intäkter 0 0 0 0 0

3411 Räntor 9 0 0 0 0

3420 Överföring  till Rörelsekonto 9 000 1 500

3421 Överföring till  Kassa -9 000 -1 500

Summa intäkter 38 034 6 355 8 500 7 810 28 000

Konto Kostnader

4011 Lokalhyra 5 250 4 400 4 500 5 148 5 000

4012 Förtäring 7 350 5 453 3 000 4 983 3 000 (1)(2)

4013 Ersättning till föreläsare 500 500 1 000 2 500 1 000

4014 Presenter, avtackning 1 526 934 1 000 575 800

4012 Bil- och reseersättning 1 006 525 1 000 0 1 000

4022 Utflykter kostnader (entre, buss mm)4 320 880 2 000 3 050 20 000 Köpings Musteri 211123

4161 Arrangemang med barn eller externt 741 0 0 0 0

4162 Turledarträff, programplanering 1 507 0 1 500 0 500

4163 Övriga kostnade aktiviteter-arr 2 952 500 Akutväskor, 1p gåstavar

4221 PR-material, kartor 0 0 0 0 0

4222 Kontorsmaterial 1 269 1 456 2 000 359 500

4223 Tryckkostnader, kopiering 640 1 400 400 0 0

4224 Porto 0 2 655 2 000 701 500

4230 Styrelse årsmiddag/förtäring 1 470 418 500 480 1 000

5011 Finansiella avgifter (bank) 2 233 2 100 2 700 2 200 2 200

5012 Arkiv västmanland 300 300 300 310 350

Summa kostnader 28 112 21 021 21 900 23 258 36 350

Resultat 9 921 -14 666 -13 400 -15 448 -8 350

Anm. (1) Förtäring vid Turledarträff 2020-10-17 i Barkarö Bugdegård. Sen faktura från Aros Catering på 3069kr, 

daterad 201228, betalades 2021-01-04. 3069kr med i Resultatrapport 2021. 

(2) Delsumman Förtäring i rörelsekontot minus 3069kr som redan lagts på kostnader 2021. 
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STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31

Balansrapport 2021

TILLGÅNGAR 20xx-12-31 (årets slut) 2020 2021 Anm

Kundfodringar 0 0

Bank Länsförsäkringar 3 fastkonton 0 0 Avslutande 2019

Bank Länsförsäkringar Placeringskonto 206 736 206 736 Summa LF 2018=226276

Bank Länsförsäkringar Rörelsekonto 20 901 2 463 Summa LF 2019=232054

Kassa 1 321 1 241 Summa LF 2020=227637

Summa 228 958 210 441

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kapital 20xx-01-01 (årets början) 240 555 228 958

Skulder 3 069 0

Årets resultat (+/-) -14 666 -15 448

Återföring av skuld från 2020 -3069 Faktura betald 210104 (3)

Öreutjämning

Summa 228 958 210 441

Balans Tillgångar - Skulder&kapital 0 0

Anm. (3) se anm (1)och (2) i Resultatrapport
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STF Västerås Verksamhetsplan 2022 
 

• 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. 

 

• 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 och 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 
För första gången i historien genomförde vi i STF Västerås vårt årsmöte digitalt. Vi var 26 

personer som loggade in på mötet. Vi fick stor hjälp från Studiefrämjandet med teknisk support 

och även med mötesordförande. Mötet genomfördes med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Även 2021 har varit ett år i skuggan av coronapandemin. Pandemin klingade av något under 

våren vilket gjorde att de flesta av våra planerade aktiviteter kunde genomföras.  

Antalet deltagare har under hösten varit fler än tidigare. Våra medlemmar vill verkligen träffas 

och göra något tillsammans.  

Tyvärr har vi haft medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap i STF. Totalt vid årsskiften var vi 

337 medlemmar i lokalföreningen, en ökning med 6 personer. Dock fick vi 45 nya medlemmar 

under året men netto ökningen blev bara 6. 

Vi har för 2022 planerat ett innehållsrikt program med en mix av natur- och kulturupplevelser.  Vi 
hoppas verkligen att smittläget kommer att se annorlunda ut under 2022. 
Vi behåller vårt grundutbud av vandringar, cykelturer och skidturer. Om smittläget tillåter ser vi fram 
mot att erbjuda spännande studiebesök och andra intressanta aktiviteter.  
Under hösten 2021 kunde vi återuppta våra STF kvällar på Kyrkbacksgården. Vi hoppas att vi även 
hösten 2022 kan genomföra STF-kvällarna med intressanta program med stor spännvidd. 
Vi fortsätter med vårt månadsbrev levererat via mejl och att Anders Sewerin fortsätter med mejl om 
kortvarsel skidturer till de som anmält sig till mejllistan.   
Till alla våra medlemmar skickar vi vårt programblad två gånger per år. 2021 skickades både vårens 
och höstens program via e-post. Till de få medlemmar där vi inte har mejladress skickades program ut 
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 genomfördes under 2021. Ett stort 
tack till alla turledare som planerar och genomför våra aktiviteter. Låt oss hoppas att restriktionerna 
lättar och att vi kan genomföra vårt fantastiska och innehållsrika program för 2022. 

 
Gunnel Lejonberg 
ordförande 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Västerås 2022-02-28 
 
 
 
Gunnel Lejonberg    Gunilla Träff   
 
 
 
Lars-Åke Nilsson   Ewa Häger 
    
 
 
Ann Marie Hindersson   Håkan Sjögren 

2021 års styrelse Gunnel Lejonberg ordförande, Lars-Åke 
Nilsson kassör, Gunilla Träff sekreterare, Ewa Häger 
ledamot, Ann-Marie Hindersson suppleant, Håkan Sjögren 
suppleant. 
 


