
          Verksamhetsberättelse 2017         

 

Summering av Stranda Vandrarförenings verksamhet och aktiviteter under år 2017 
 

Föreningen tillhör Svenska Folksportförbundet SFF, och har under året haft 68 medlemmar, en liten ökning mot 

föregående år. 
 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

Ordförande: Anita Tegnemo 

Övriga ledamöter: Lena Högström, Carl-Axel Johansson, Kerstin Lönnbom,  

Ingvar Palmman, Kurt Pettersson och Alf Sjöberg 

Styrelsesuppleanter: Siv Johansson och Jan Tegnemo 
 

Möten 

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten, exkl. årsmötet. Förutom planering av vandrarprogram, 

BÖDA-LUFFEN och julfest, har styrelsen jobbat med att försöka marknadsföra förening i syfte att få med fler 

vandrare, som kan tänka sig att bli medlemmar. 
 

Vandringar 

Söndagsvandringar. Föreningen har under året ordnat elva interna söndagsvandringar och under dessa 

vandringar har totalt 174 personer deltagit vilket innebär ett snitt på 15-16 per tillfälle. Årets inteckning i 

vandringspriset togs av Carl-Axel Johansson. 
 

BÖDA-LUFFEN, en nationell vandring som föreningen arrangerar, ägde rum den 16-17 september, med start 

och målplats på Böda Kronocamping på norra Öland.  

BÖDA-LUFFEN ingår i Nordisk Vandrebukett och genomfördes för 25:e året och för sista gången. Under helgen 

startade 86 vandrare på olika sträckor. Årets inteckning i vandringspriset gick till Stranda vandrarförening, och 

priset erövrades för alltid, eftersom vandringen läggs ner, enligt beslut i styrelsen. 
 

Julfest 

Som avslutning på verksamhetsåret bjöds samtliga medlemmar in till den traditionsenliga julfesten, i år den 8 

december. Liksom föregående år hölls festen i PRO-gården i Ålem och 32 medlemmar kom för att umgås, äta 

gröt och skinksmörgås och lyssna på intressant föredrag. Historikern Johnny Nilsson berättade om brott och 

Straff i Stranda härad under 16- och 1700-talen. Under kvällen fanns också lotterier, med skänkta vinster. 

Som sista punkt hölls dragning i det lite större Höstlotteriet, med 15 vinster. Där har lottlistor varit ute hos 

medlemmarna, för försäljning. Allra sist premierades de medlemmar som deltagit flest gånger under årets 

söndagsvandringar.  
 

Verksamhetsåret är till ända och ett nytt vandrarprogram ligger klart för nya söndagsvandringar. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som hjälper till och deltar vid våra olika vandringar och bidrar till att vi får 

se nya vyer och platser. Styrelsen vill också tacka för visat förtroende under det gångna året och hoppas på ett 

nytt fint vandrarår med god uppslutning. 
 

Styrelsen i december 2017    
 

                

Lena Högström                      Carl-Axel Johansson          Kerstin Lönnbom              Ingvar Palmman 

 

  

 

Kurt Pettersson                       Alf Sjöberg            Anita Tegnemo 


