Alingsås – Vårgårda lokalavdelning av STF

Verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelsen för Alingsås-Vårgårda lokalavdelning av STF får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 -- 12-31.

Årsmöte
Lokalavdelningen höll sitt årsmöte i Brunnsgården i Alingsås den 19 februari 2015. Antalet
närvarande medlemmar var 33.
På årsmötet avtackades Bengt Andersson som hade undanbett sig omval. Ordföranden
riktade ett varmt tack till Bengt för mångårigt förtjänstfullt arbete i styrelsen.
Efter årsmötesförhandlingar och fika kåserade Sanna Nerell och Lars Påfvelsson från
Västergården Stora Mellby, under rubriken: Klimat på bygda. Deras framträdande innehöll
både humor och tänkvärdheter och lockade till många skratt.

Styrelse
Årsmötet beslutade att utöka styrelsen med en ledamot till 8. Efter val på årsmötet och
konstituering fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Sven-Åke Mökander
Tore Hjalmarsson
Ulf Henriksson
Bo Karlsson
Siv Engman
Leif Montell
Jakob Brendelius
Caj Rooslund

2015
2015-2016
2015-2016
2015
2015-2016
2015
2015
2015-2016

Styrelsen har utsett som
Vandringsledare
Leif Montell
IT-ansvarig
Leif Montell
Studieansvarig
Bo Karlsson
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Medlemmar
Inom lokalavdelningens område finns totalt 643 medlemmar i STF inklusive
familjemedlemmar, vilket innebär en ökning med 26 st. från föregående år.
Lokalavdelningen har rekryterat 5 nya medlemmar. Lokalavdelningen befäster sin ställning
som den största lokalavdelningen i riket.

Styrelse
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete har i
huvudsak ägnats åt att utforma och genomföra ett vårprogram och ett höstprogram med
intressant innehåll. Lokalavdelningen har under året inlett ett samarbete med
vandrarhemmet Plantaget och Hjälmareds folkhögskola. Styrelsen har numera sina
sammanträden i vandrarhemmet Plantaget. Kommande årsmöte hålls på Hjälmareds
folkhögskola. Samarbete har också inletts med Alingsås energi. Vi kallar numera våra
vandringar för energivandringar. Lokalavdelningen svarar för underhåll av Potatisleden.
Styrelsen har under 2015 till medlemmarna sänt ut ett vårprogram och ett höstprogram. Till
vårprogrammet bifogades ett inbetalningskort om 30 kr och ett brev med information om
lokalavdelningens arbete. Den medlem som betalat avgiften har även fått höstprogrammet
hemsänt. Vårprogrammet sändes ut till 1032 medlemmar och höstprogrammet till 387
medlemmar.

Programverksamhet
Årets första programpunkt var ett bildspel om naturtorpet Dammsjöås den 19 jan.
Deltagarna fick se bilder från arbetsdagar, arrangemang och vackra naturbilder. Det var ett
uppskattat arrangemang som lockade hela 70 besökare.
Den 12 mars gjordes ett studiebesök på Börjessons Bil, som har flyttat in i Turnils gamla
anläggning. Deltagarna fick se en toppmodern bilanläggning, som utvecklats från ett litet
familjeföretag till ett storföretag.
Den 24 mars gjordes en utflykt till Göteborg. Dagen inleddes med ett besök på Göteborgs
Operan, där deltagarna guidades runt i de ”hemliga utrymmena”. Därefter bar det av till STFCity hotell och vandrarhem. Efter en kaffepaus blev det guidning runt i de nya lokalerna.
Den 23 april besöktes Hembygdsgården Ruus i Långared. Deltagarna fick höra om
utgrävningarna av borgen Loholm samt den egna verksamheten med bland annat
bagarstuga och örtagård.
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Vårens onsdagsvandringar:
Datum
Område
6/5
Laggarebacken
13/5
Lilleskog-Markedalen
20/5
Maryd – Dammsjöås
27/5
Fiskedammarna

Antal deltagare
32
27
31
30

Ledare
Leif Montell
Leif Montell
Leif Montell
Leif Montell

Årets tvådagarsvandring ägde rum på Marstrand och Koön den 23-24/5 med 41 deltagare.
Deltagarna bodde på Soldathemmet, Carlstens fästning. Ulf Henriksson hade ordnat en
guidad stadsvandring under lördagen och på kvällen en guidad vandring i fästningen. På
söndagen erbjöds vandring på Koön.
Vårens program avslutades med ett besök på biogasanläggningen i Tumberg den 3 juni. Där
fick deltagarna ta del av hur gödsel, slakteriavfall m.m. omvandlas till gas. Gasen används
som drivmedel för bilar och bussar.
Höstens första arrangemang den 19 aug. var ett besök på kulturminnesmärkta Ljungås.
Ingela Sjöberg berättade om Ljungås och guidade deltagarna genom gammelskogen.
Den 8 sept. gjordes en kulturvandring i Rya åsar i Borås. Rya åsar är ett kommunalt
naturreservat omfattande 550 ha. Deltagarna fick ta del av reservatets biologiska mångfald.
Höstens onsdagsvandringar:
Datum
Område
2/9
Fullestad
9/9
Yxnås
16/9
Dammsjöås
23/9
Simmenäs -Vikaryd
30/9
Risveden

Antal deltagare
26
26
25
26
29

Ledare
Leif Montell
Leif Montell
Leif Montell
Göran Andersson
Tommy Hallbäck

Den 13 sept. var det dags för Potatisledens dag – Energivandra i Alingsås. Lokalavdelningen
har inlett ett samarbete med Alingsås energi, ett samarbete vi hoppas kunna utveckla under
2016.
Den 27 sept. gjordes, i samarbete med Remmene bygdegårdsförening, en natur och kultur
vandring i Remmene - Tarsled. Deltagarna fick se länets största gravfält ”Nycklabacken” samt
Tarsleds gamla kyrka.
Nästa arrangemang som ägde rum den 15 okt. var Lights i Alingsås. Deltagarna fick ta del av
en guidad vandring. Därefter var det fika i vandrarhemmet Plantaget.
Den 17 nov var det dags att göra sin egen adventskrans. Johanna Hector från Hectors
blommor visade hur man gör sin egen adventskrans och andra blomsterarrangemang.
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Årets sista arrangemang den 2 dec. var ett bildspel från Kungsleden. Anders Gustavsson från
Borås visade bilder till musik. Han presenterade också sin nyutkomna bok ”Svenska fjällen”
Under året har sammanlagt 675 medlemmar deltagit i lokalavdelningens 22 aktiviteter. Det
är en ökning med 62 deltagare jämfört med föregående år.

Styrelsen genom

Tore Hjalmarsson
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