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STF Gotland har under 2020 bedrivit sin verksamhet under sedvanliga former med utflykter och 

vandringar, men p. g. a. coronapandemin som började i mars och inte är slut än, har ett flertal utflykter 

fått ställas in. När läget under hösten blev lite bättre har ändå några kunnat genomföras, men då med 

begränsat antal personer.    

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 Ordförande Anders Lekander (2020) 

 V. Ordförande och kassör Maj Wennerdahl (2019-2020) 

 Sekreterare Louise Berry (2019-2020) 

Ledamot Ulla Gådefors (2020-2021) 

 Ledamot Eva Tivell (2020-2021)  

Ledamot Kjell Jarebjörk (2020-2021)  

Ledamot Lennart Persson (2019-2020)  

Suppleant Kersti Ottfalk (2020) 

Suppleant Anna Säve-Söderbergh (2020) 

Suppleant Malle Björklund (2020) 

Suppleant Ulla-Britt Erickson (2020) 

Suppleant Niclas Larsson (2020) 

Övriga funktionärer: 

 Svante Canholm (revisor 2020) 

Lotta Bägerfeldt (revisor 2020)  

Kristina Björkander (revisorssuppleant 2020) 

Ledamöter i valberedningen: 

 Vakant, så styrelsen har fått fungera som valberedning.  

Webbmailsansvarig: Ulla Gådefors (2020) 

Medlemsansvarig: Ulla Gådefors (2020) 

Program- och rekryteringsansvariga: Hela styrelsen. 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden (9 mars, 20 april, 17 augusti, 28 

september samt 26 oktober), arbetsträffar och däremellan många informella kontakter. 

Under året fanns totalt 1 190 STF-medlemmar på ön, varav 716 var s.k. adressägare eller 

huvudmedlemmar. Lokalavdelningen STF Gotland hade under året 197 registrerade 

medlemmar.   

Programmet: Alla adressägare/huvudmedlemmar har fått sig tilldelat vårt åttasidiga program.  

Programmet har också delats ut på bibliotek, arbetsplatser m.m.  

Lokalavdelningens ekonomi framgår av separat resultat- och balansräkning. 

 

STF Gotland har under år 2020 kunnat genomföra följande fem aktiviteter: 

Söndagen den 16 februari. Årsmöte i Församlingshuset vid Domkyrkan.  

Inledning med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Björn Hjernquist, som är 

förvaltare för Lilla Karlsö, om ön förr och nu. Mötet avslutades med kaffe.  Programvärdar: Hela 

styrelsen (36 delt.).  

Söndagen den 8 mars Vårvandring vid Brucebo.  

Vandring i strålande väder längs steniga stränder och branta trappor i naturreservatet Brucebo strax 

norr om Visby. Vandringen fortsatte till Själsö fiskeläge och förbi makarna Bruces strandateljé. Längs 



vägen sågs massor av skogsklematis - en av Sveriges få lianväxter. Programvärdar var Anders 

Lekander och Kersti Ottfalk. (19 delt.). 

Följande två program genomfördes med begränsat antal – d v s högst 50 personer: 

Söndagen den 11 oktober Visbyvandring i 1800-talets spår.  

Stadsvandring en solig söndag i 1800-talets spår med början i Almedalen och slut vid hamnen. 

Alltunder vandringen fick vi höra berättelser om hur livet här kunde gestalta sig på den tiden. 

Programvärdar var Ulla Gådefors och Anna Säve-Söderbergh (33 delt.) 

Söndagen den 25 oktober Långvandring i utmarker i Ala och Alskog.  

En drygt 8 km lång rätt krävande vandring i obanad terräng i de stora skogarna mellan Ala och 

Alskog. Med start från Fjäle i Ala gick vi till Visnar ängar och åter. Båda dessa platser är ödegårdar 

brukade från ca Kr. f. in i medeltid och kvar finns ännu tydliga spår men även nya rekonstruktioner 

hur där kan ha sett ut. Emellan dem passerades de två naturreservaten Mallgårds hajd och Guffride. 

Programvärdar var Anders Lekander, Kjell Jarebjörk och Malle Björklund.  (19 delt.) 

Nedanstående program fick p g a fortsatt pandemi inställas:   

• Söndagen den 5 april. Historiska nedslag i Hellvi  

• Söndagen den 26 april. Fagning i Hörsne prästänge. Detta ställdes in officiellt via annons, 

men trots detta dök ett tiotal personer upp, så vi fagade änget och på behörigt avstånd till 

varandra, vilket var lätt i detta fall. (10 delt.)   

• Söndagen den 17 maj. Mäktig bronsåldersplats i Boge/Othem.  

• Tisdagen den 2 juni. Kvällsvandring i Kallgateburg.  

• Söndagen den 14 juni. Naturvandring i Grötlingbo.  

• Söndagen den 6 september. Follingbo – rika herrar, rika marker.  

• Söndagen den 27 september Tonnklint och Lindebergets fornborgar. 

• Tisdagen den 10 november i Tjelvarkyrkan Bland myrslokar och jaguarer – ett föredrag till 

bilder som skulle ha hållits av Lennart och Ingrid Persson.   

STF Gotland har deltagit i sammanträden med Länsstyrelsens Naturvårdsråd och Friluftsdialog.  

STF Gotland har under året varit medlem i Studiefrämjandet, som alltid ställer upp med 

ovärderligt stöd i form av lokaler, kopiering, hjälpmedel mm.  

 

Visby, januari 2021 

Anders Lekander, ordf. Maj Wennerdahl, v. ordf. och kassör 

Louise Berry, sekr. Ulla Gådefors, ledamot  

Eva Tivell, ledamot Kjell Jarebjörk ledamot 

Lennart Persson ledamot   

Kersti Ottfalk suppleant Anna Säve-Söderbergh suppleant 

Malle Björklund suppleant Ulla-Britt Erickson suppleant 

Niclas Larsson suppleant  

 

Matrast i Själsö fiskeläge den 8 mars 2020. Foto: Anders Lekander 

 


