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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  
Michael Göransson suppleant 
 
Revisorer 
Lennart Kjellin, ordinarie revisor 
Lena Jansson, revisorsuppleant 
 
Valberedning 
Ingrid Hjalmarsson 
Kaisa Tatti 
Bernt Åkerblom 
 
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 Köping, Arboga, Kungsör   Margareta Adenskog 
Kontaktperson mot Studiefrämjandet   Ewa Häger 
Marknadsföring      Styrelsen 
Miljö, samhälle, remisser    Lisbeth Dahlbäck 
 
 

Medlemmar 
STF Västerås medlemsantal 2019-12-31  325 personer 
 
 

Lokal       
Styrelsemöten har hållits i Stadsbibliotekets mötesrum. 
 
 

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  
STF Västerås har genomfört aktiviteter i hela länet samt en vintervecka i fjällen. 
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten. Två programplaneringsmöten har 
hållits samt ett höstmöte med alla turledarna. 
 

Aktiviteter   
Vi har en stor grupp engagerade turledare (ca 20 st.) som har anordnat aktiviteter såsom  
vandringar, cykelturer, kulturevenemang (STF-kvällar), skidturer, fjällutfärder och studiebesök.  
16 turledare deltog den 19 oktober i en turledarträff på Rytterne Hembygdsgård. Dagens tema i år var 
allemansrätten och säkerhet på tur. Det var trevlig samvaro, livliga diskussioner och högt i tak. 
 

Studieförbund 
Samarbetet med Studiefrämjandet har löpt på bra. Vi har fått låna lokaler för våra medlemsträffar samt 
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.  
● 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. 

● Månadsbrev har skickats ut via mejl där vi påminner om kommande månads aktiviteter, 
meddelar eventuella ändringar i programmet och rapport från genomförda aktiviteter. Även 
nytillkomna aktiviteter har medtagits i Månadsbrevet. 

● VLT Idag har en ”blänkare” för våra aktiviteter. Vi har lagt in alla aktiviteter förutom de som 
kräver föranmälan eller som redan är fulltecknade. 

● STF Västerås hemsida hittas på www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras 

● Vi deltog i STF´s Vandringens dag med en vandring i Frösåkers naturresrvat.  
 

      

STF-träffar centralt  

En av styrelsens medlemmar deltog i Nyvaldskurs under hösten. Kursen är en introduktion som STF 
erbjuder nyvalda styrelsemedlemmar. 
 
 

Naturarrangemang  

Vintervecka i Funäsdalsfjällen 10/3 – 17/3. Vecka 11 bilade 12 deltagare från lokalföreningen upp till 
Tänndalen och Funäsdalsfjällen. Två privata stugor hade vi hyrt för veckan. Dagarnas ägnades åt 
längdåkning i de fina preparerade spåren som finns. De flesta turerna gjordes uppe på kalfjällen, där 
vi bland annat besökte flera våffelstugor. En fin och härlig vecka med god mat och trevlig samvaro på 
kvällarna. En av kvällarna besökte vi Tänndalens hembygdsgård där naturfotograf Ingemar Lind 
berättade och visade naturbilder. 
 
Skidhelg i Säfsen 12/12 - 15/12  
10 st deltagare deltog på årets skidhelg, som inte innehöll så mycket skidåkning. På fredagen blev 
det flera vändor i det konstsnöspår som numera finns i anslutning till slalombackarna. De övriga 
dagarna föredrog vi att vandra trots att Säfsen var fint skrudad i snö. Dagarna avslutades med fina 
gourmetmiddagar.   
 
På ”hemmaplan” genomfördes en skidutflykt med kort varsel. Turen gick till Tordyvelns vindskydd, en 
vildmarkstur på oplogade skogsbilvägar, myrstråk och sjöar. Sträckan blev ca 10 km fram och 
åter.  En planerad skidtur genomfördes också som gick till naturreservatet Lappland vid 
Skinnskatteberg. Ett fint område med vidsträckta myrar som ger skidåkningen till en härlig 
naturupplevelse. Här blev sträckan ca 12 km.  
På grund av brist på säkra isar i vårt närområde blev det inga skridskoturer med kort varsel. 
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Vandringar 
Många vandringar har genomförts under året. Friluftsdagen i februari genomfördes på Björnön.  

Vi har dessutom haft vandringar bl a på Strömsholm, Kärrgruvan, Badelunda, Fermansbo urskog. 

Adventspromenad genomfördes även i år i Vedboskogen. 12 deltagare var vi som trotsade ett envist 

neddalande av små snöflingor. Det gjorde dock att skogen gav ett vitt, juligt intryck.  

Året avslutades med Annandagspromenad med Anders Sewerin och 20 deltagare – perfekt väder, lagom 

långt, med en liten sväng in till St.a Ursulas kapellruin - fram till målet, Gaggeska Serveringen, där 

omtänksam personal och härliga smörgåsar väntade. 

Årets Mittiveckanvandringar  

Lättare natur- och kulturvandringar i Västerås med omnejd för att lära känna vår stad. Vandringarna 

har varit både vår och höst. De har varit 17 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. 

Romboleden 7-8 juli 

Tvådagarsvandring med 7 deltagare. Första dagens vandring startade vid kapellet i Björbo. Vi njöt av 

Fänforsens vattenmassor med etappens första fikapaus. Leden följde Dalälven, med varierande utsikt över 

älven, nästan fram till Nås. Middag på pizzeria i Vansbro och övernattning på Snöå Bruk. Andra dagens 

vandring gick genom skogarna på fina stigar och grusvägar till Snöåbruk. 

Naturvandring med nyanlända 

I ett samarbete med Röda korset och SFI undervisningen på Västerås folkhögskola fick STF Västerås och 

två andra föreningar presentera sig för nyanlända vid ett temaseminarium om Sveriges Natur på 

stadsbiblioteket. Resultatet blev att vi fick leda två vandringar, vardera med 30-40 deltagare, då vi också 

berättade en del om vad vi såg av träd, blommor, fåglar mm. 

Den första gjordes i maj längs Badelundaåsen, med avslut vid Anundshög, där STF bjöd på sopplunch. Den 

andra gjordes på Ängsö en vacker septemberdag, då alla fick ha med sig egen matsäck. 

Vandringens dag  

För första året arrangerade STF en gemensam vandringens dag över hela landet. Vandringens dag är ett 

återkommande arrangemang andra lördagen i september. I år var det lördag 14 september. Vi arrangerade 

en vandring i Frösåkers naturreservat. Vandringen lockade 37 personer varav 4 icke STF medlemmar 

 

 

Cykel        
Cykelåret startade med fyra kvällscyklingar under maj månad. Turerna var samtliga ca 2,5 - 3 mil 

långa och gick i Västerås nära omgivning.  

Den hemliga cykelutflykten söndag 25 augusti avslutade årets cykelaktiviteter. Vi var 11 stycken 
STF-are som gav oss ut på årets hemliga cykelutflykt. Turen började vid Domkyrkan och gick efter 
Mälaren mot Björnöbron. Vi fortsatte mot Gäddeholm med glass och vattenstopp. Turen fortsatte på 
en grusväg genom skogen. Vi stannade vid Lübecks småbåtshamn, på bryggan intog vi vår matsäck. 
Därefter gick turen mot Frösåkers golfbana och vidare till Kärrbo Kyrka och Bygdens Bageri och Kafé, 
som var vårt hemliga stopp. Härifrån gick färden vidare med siktet inställt på Västerås. Vid Hälla 
skildes vi åt efter en härlig dag tillsammans på cykel. Turen blev ca 4 mil.  
 
 
 

Kulturevenemang     

STF-kvällar på Kyrkbacksgården  

Under året genomfördes förutom sedvanligt årsmöte i februari fyra STF-kvällar. - med program        
enligt nedan. 

Januari - Året som gått i ord och bild  

Den 7 januari genomfördes den sedvanliga STF-kvällen Året som gått, med bilder och berättelser från 
lokalföreningens turer under 2018. Ingvar Jonsson berättade och visade bilder från fjällskidturen i 
Funäsdalsfjällen som genomfördes i mars och skidhelgen i Säfsen som genomfördes i december. 
Anders Träff berättade och visade bilder från vår sommarfjällvandring i Padjelanta nationalpark som 
genomfördes i augusti. Anders Sewerin visade ett bildspel med bilder och musik från övriga vandringar 
och aktiviteter som genomförts av lokalföreningen. 
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Oktober - Min pilgrimsvandring/ vår pilgrimsvandring 
Gunnel började med att berätta om sin vandring längs Camino Francés då hon vandrade från 
Pamplona till Leon våren 2018, en sträcka på 40 mil. 
Året därpå, 2019 fortsatte Gunnel från Leon och då i sällskap med Ewa. Slutmålet var då Santiago de 
Compostela. Denna gång blev sträckan 32 mil. 
Förutom personliga bilder och berättelser gavs också en del allmän information om caminon i form av 
kartor och statistik. Åhörarna fick också bekanta sig med kängor, ryggsäckar samt annan utrustning 
som våra vandrare rekommenderade. 
 
November - Litauen 
Stig Wahlström berättar om en av sina många resor som ciceron, till Litauen och dess huvudstad – 
Vilnius. Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna, Lettland, Vitryssland och 
Polen - och under medeltiden blev landet en regional stormakt. Sedan 2004 medlem i Europeiska 
unionen och försvarsalliansen Nato År 1386 gick man i union med Polen och övergick till 
kristendomen. Stig berättar initierat bl a om Gamla stan samt om besök till Litauens tidigare 
huvudstad, nämligen Trakaj och dess vackra slott. Människorna man mötte var alltid glada över besök, 
musikaliska och pigga på att få sig en svängom med besökarna. 
 
December - Bland djur i Zimbabwe och Sydafrika 
Kajsa Tegermark inledde med hjälp av bilder att berätta om sina 4 veckor som volontär i Zimbabwe 
under mars 2019. Där fick hon tillsammans med ca 20 andra volontärer från olika länder hjälpa till med 
lejonuppfödning i Antelope Park. Förutom daglig skötsel av djuren ingick fria promenader med unga 
lejon. Projektets syfte var att stärka lejonenstammen genetiskt. 
Lars-Åke Nilsson berättade om de följande två veckorna i Sydafrika, med Kajsa och övriga familjen. 5 
dagar fylldes av safari i Kreugerparksområdet. Det blev många bilder på elefanter, giraffer, flodhästar 
mm.  
 
 

Studiebesök  

Under året har vi genomfört två studiebesök. 
Miniature Kingdom, Kungsör – 23 mars 

Ett drygt 30-tal medlemmar i STF-Västerås gjorde ett lyckat besök till modell-järnvägen Miniature 
Kingdom, Kungsör, som alltjämt och fortsättningsvis är under uppbyggnad. Ett miniatyr-Sverige från 
Boden och idag ner genom Bergslagen, Västmanland och delar av Stockholm, med slutmål genom 
södra Sverige och Skåne. Förutom alla tågset finns de mest kända byggnaderna utplacerade samt, 
inte minst, likaså kända personer/artister gestaltade av pyttesmå figurer. Ett enormt arbete som görs 
av nästan enbart en handfull människor. Staffan Anger – företagets vd, är utmärkt guide som under 
hela visningen ger oss historiken bakom anläggningen och dess ”befolkning”. Efteråt kunde 
superfräscha räksmörgåsar avnjutas. 
 
Nibble Grisgård – 11 maj 
Lördag 11 maj gjorde 26 medlemmar (14 cyklade och 12 kom med bil) ett studiebesök på Nibble 
Grisgård. Vi bjöds på ett fantastiskt sommarväder. Vi togs emot av Sven-Erik Johansson som gav oss 
en kortfattad presentation av företaget Nibble Gårdsgris där man föder upp ca 5.500 grisar per år. 
Därefter gjorde vi en rundvandring på gården. Vi fick se de olika stationerna grisen passerar från 
nyfödd griskulting till fullvuxen gris. Sven-Erik gav oss detaljerad information vid de olika stationerna 
utifrån gårdens unika humana grisuppfödning. Som avslutning fick vi smaka på gårdens 
vidareförädlade produkter, som rökt karré, lufttorkad skinka, salami med bröd, kaffe och te. Ett mycket 
lärorikt och uppskattat besök hos ett framgångsrikt familjeföretag med entusiastiska och initiativrika 
företagare 
 

 
Ekonomi    
STF Västerås har en god ekonomi. Inkomster kommer årligen från STF centralt, del av vår 
medlemsavgift, som beräknas per aktivitet och deltagarantalet i dessa. Vi har även erhållit 
verksamhetsstöd från Studiefrämjandet.   
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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 

20 januari Skidtur med kort varsel 1 tillfälle 10 

27 januari Skidtur i naturreservatet Lappland Skinnskatteberg 14 

10 februari Friluftsdag på Björnön 12 

24 februari Spaning efter strömstare kring Strömsholms slott 32 

10-17 mars Skidvecka i Funäsdalen 11 

14 april Vandring på Badelundaåsen 23 

28 april Promenad i kvicksundsområdet 24 

5 maj Vårvandring vid Hornsåsen och Åholmen 27 

12 maj Gruvhistorisk vandring i Kärrgruvan 23 

19 maj Vandring på Jägeråsen, Kungsör 22 

23 maj Hemlig naturutflykt 24 

7 maj-28 maj Kvällscykling varje tisdag under 4 veckor 27 

3 april-29 maj Mittiveckanvandring varje onsdag under 8 veckor 179 

16 juni Promenad i Köping och Karlsbergsskogen 9 

29 juni Cykeltur till Harakers Kvarnmusteri 11 

30 juni Blomstervandring i Surahammar 8 

6-7 juli Romboleden, etapp 16-17 6 

25 augusti Hemlig cykelutflykt 11 

1 september Promenad i Sala 10 

8 september Vandring i Östa naturreservat 20 

14 september Vandringens dag med STF Västerås 37 

22 september Vandring i området Svartberget och Jättåsarna i Fagersta 28 

29 september Vandring vid Svanå 20 

6 oktober Vandring i Fermansbo urskog 25 

4 sep-30 okt Mittiveckanvandring varje onsdag under 9 veckor 163 

6 november Extra mittiveckanvandring Hallstahammar 30 

8 december Adventsvandring i Vedboskogen 12 

12-15 december Säfsenhelgen 9 

26 december Annandagsvandring 20 

SUMMA  850 
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Kulturarrangemang 
Datum Aktivitet Antal deltagare 

7 januari STF kväll-Året som gått i ord och bild 51 

4 februari STF Västerås - Årsmöte 37 

14 oktober STF kväll – min Pilgrimsvandring 47 

4 november STF kväll – Mina resor till Litauen 34 

2 december STF kväll – Bland djur i Zimbabwe och Sydafrika 32 

SUMMA  201 

 

 

 
 

Studiebesök 
Datum Aktivitet Antal deltagare 

23 mars Besök på Miniature Kingdom Kungsör 30 

11 maj Besök Nibble lantgård 26 

SUMMA  56 

 

 
 

 

Sammanställning av arrangemang 
Arrangemang Antal tillfällen Antal deltagare Medeltal 

Natur 47 850 18 (15) 

Kultur 5 201 40 (33) 

Studiebesök 2 56 28 (35) 

SUMMA 54 (73) 1107  (1196) 20 (16) 

Siffrorna inom parantes betecknar förra årets resultat 
 

 

 

Övrigt 
2 utflykter med nysvenskar i samarbete med Röda Korset och Folkhögskolan 
Samarbete med biblioteket vid 4 tillfällen då vi flaggat för intressanta föredrag i vårt månadsbrev, dock 
inte medverkat aktivt. 
 
 

Sammanfattning 
Antalet aktivitetstillfällen har varit färre i år än föregående år.  
Dels beroende på snöbrist som medförde färre kortvarselturer, dels beroende på inställda turer pga 
sjukdom. 
Antalet deltagare per aktivitet har däremot ökat vilket är glädjande.  
Detta kan vi tacka våra engagerade ledare för. 
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Årsrapport STF Västerås 2019  och Budget 2020 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31

RESULTATRAPPORT

Utfall Budget Utfall Budget Anm. 2019

Konto Intäkter 2018 2019 2019 2020

3011 STF-kvällar entreavgifter 6 120 5 000 6 280 5 000

3020 Utflykter egenavgifter 0 0 4 540 5 000

3160 Kurs-lägeravgifter 0 0 0 0

3211 Medlemsavgifter STF Västerås 1 940 2 500 1 630 1 000

3391 Verksamhetsbidrag STF 20 865 20 000 22 875 20 000

3392 Kulturbidrag STF 500 500 0 500

3393 Verksamhetsstöd SFR 6 400 6 000 2 700 4 000

3994 Övriga intäkter 0 0 0 0

3411 Räntor 86 50 9 0

Föreningsverksamhet (2018) 2 520 0 0 0

Summa intäkter 38 431 34 050 38 034 35 500

Konto Kostnader

4011 Lokalhyra 4 450 4 000 5 250 5 500

4012 Förtäring 4 990 6 000 7 350 7 000

4013 Ersättning till föreläsare 500 3 000 500 2 000

4014 Presenter, avtackning 1 816 3 000 1 526 1 500

4012 Bil- och reseersättning 3 052 3 000 1 006 2 000

4022 Utflykter kostnader (entre, buss mm) 4 320 4 000

4161 Arrangemang med barn eller externt 741 800 2 vandringar med nyanlända

4162 Turledarträff, programplanering -11 6 000 1 507 2 000 STF-kläder turledare 2019 (1)

4221 PR-material, kartor 5 755 10 000 0 400

4222 Kontorsmaterial 1 183 1 500 1 269 1 500

4223 Tryckkostnader, kopiering 1 123 1 500 640 700

4224 Porto 1 906 3 000 0 3 900

4230 Styrelse årsmiddag 1 470 1 500 Nytt konto

5011 Finansiella avgifter (bank) 1 200 1 700 2 233 2 400

5012 Arkiv västmanland 300 300 300 300

Övriga kostn. Litteratur 176 500 0 0

Övriga föreningkostnader 2 500 0 0 0

Medlemsaktiviteter 2 177 10 000 0 0 Egenavgifter 2018

Summa kostnader 31 117 53 500 28 112 35 500

Resultat 7 314 -19 450 9 921 0

Anm. (1) Nettokostnad =faktura - egenavgifter för kläder
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STF Västerås Lokalavd.
Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31

Balansrapport

TILLGÅNGAR 201x-12-31 (årets slut) 2018 2019 Anm

Kundfodringar 0 0

Bank Länsförsäkringar 3 fastkonton 172 289 0

Bank Länsförsäkringar Placeringskonto 34 417 206 736

Bank Länsförsäkringar Rörelsekonto 19 570 25 318 Summa LF 2018=226276

Kassa 4 357 8 522

Summa 230 633 240 576 Summa rätt

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kapital 201x-01-01 (årets början) 229 033 230 633

Skulder 0 0

Årets resultat (+/-) 6 614 9 921

Summa 6 614 240 555

Obalans Tillgångar - kapital/skulder 21 Hittar ej felet
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STF Västerås Verksamhetsplan 2020 
 

• 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, 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  
STF VÄSTERÅS har under 2019 bedrivit en omfattande och framgångsrik verksamhet. Antalet 
aktivitetstillfällen har varit färre i år än föregående år. Dels beroende på snöbrist som medförde färre 
kortvarselturer, dels beroende på inställda turer pga sjukdom. Antalet deltagare per aktivitet har 
däremot ökat vilket är glädjande. Detta kan vi tacka våra engagerade ledare för. 
 

Vi har genomfört två studiebesök med högt deltagarantal. Vi hoppas kunna presentera ett antal 
intressanta besöksmål även 2020. 
 
Vi deltog i Vandringens dag lördagen 14 september genom att bjuda in till en vandring i Frösåkers 
naturreservat. Vandringens dag är en dag skapad av STF för att få hela Sverige att komma ut och 
vandra. Vandring är den aktivitet som ökar mest när det gäller vad vi vill göra på vår fritid.  
Dagen infaller alltid den andra lördagen i september. 2020 infaller Vandringens dag den 12 september 
 
Antalet medlemmar har i år ökat med 44 st. Vi har tyvärr haft några medlemmar som inte förnyat sitt 
medlemskap i STF. Så totalt vid årsskiften var vi 325 medlemmar i lokalföreningen. 
 
2020 års program kommer även det att bli en mix av natur- och kulturupplevelser. Vårt grundutbud 
av vandringar, cykelturer och skidturer kommer att bestå, utöver det kommer vårt program att 
”kryddas” med studiebesök och andra intressanta aktiviteter.  
 
STF kvällarna på Kyrkbacksgården kommer även i fortsättningen att vara en av våra viktiga sociala 
mötesplatser. Här kommer som vanligt att erbjudas intressanta program med stor spännvidd. 
 
Vi fortsätter med vårt månadsbrev levererat via mejl och Anders Severins fortsätter med mejl om 
kortvarsel skidturer till de som anmält sig till mejllistan.  
Till alla våra medlemmar skickar vi per post vår programfolder två gånger per år. 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 och framförallt alla turledare som har varit med och skapat ett fantastiskt bra 
2019. Vi är övertygade om att 2020 kommer att bli minst lika bra och innehållsrikt STF- år. 
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