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Styrelsens sammansättning 
Ordförande:   Mattias Nilsson (kontaktperson STF) 
Sekreterare:   Peter Niemi 
Kassör:   Louise Bonthron 
Styrelseledamot:  Eva Raattamaa 
Styrelseledamot:  Anna Öhlund 
Styrelseledamot:  Jonas Tanhua 
  
Årsmöte och styrelsemöten 
Årsmötet hölls under februari på Malmfältens Folkhögskolan i Kiruna. På grund av det 
rådande läget med smittspridning av Covid-19 fanns det möjlighet att delta via videolänk 
(Zoom). Efter årsmötet bjöds deltagarna på fika i anslutning till lokalen. Under 
verksamhetsåret har föreningen haft ett konstituerande- samt sju protokollförda 
styrelsemöten. Majoriteten av styrelsemötena har skett digitalt. 
 
Medlemsredovisning 
Vid verksamhetsårets utgång hade lokalavdelningen 113 medlemmar vilket är nio färre 
jämfört med föregående år. Lokalavdelningens möjligheter att erbjuda sina medlemmar 
meningsfulla aktiviteter har kraftigt begränsats i och med den rådande pandemin. Därför får 
det nog anses lyckosamt att vi trots det behållit merparten av medlemmarna. 
 
Ekonomi 
Lokalavdelningens resultat- och balansräkning redovisas i samband med särskild punkt på 
dagordningen för årsmötet. Styrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 
 
Lokalavdelningens aktiviteter 
Under verksamhetsåret har lokalavdelningens möjligheter att genomföra aktiviteter fortsatt 
starkt begränsats av den pågående Coronapandemin. Flertalet av de planerade aktiviteterna 
fick därför utgå. De aktiviteter som genomförts har anpassats för att minimera riskerna för 
smittspridning enligt folkhälsomyndighetens- och STF:s interna riktlinjer. Därtill har 
lokalföreningen gjort egna utökade riskbedömningar inför varje aktivitet. De aktiviteter som 
genomförts under året är:  
 

• Vandringens dag i september på Ädnamvaare med 9 deltagare. 

• Studiebesök på Kiruna föremålssamling i november med 10 deltagare. 

• Julgröt på Abisko turiststation i december med 8 deltagare. 
 
Utöver lokalavdelningens aktiviteter har lokalavdelningens kassör Louise Bonthron arbetat 
som stugvärd i Kårsavaggestugan under våren. Under sommaren har personer från 
styrelsen samt lokalavdelningens medlemmar varit guider vid Abisko Gränsförsvars- och 
rallarmuseum. 
 



 

 

Introduktionsutbildning för nyvalda styrelsemedlemmar 
STF har under hösten erbjudit en introduktionsutbildning för nya styrelsemedlemmar i 
Hallsberg där en styrelsemedlem deltagit.  
  
Lokalavdelningens engagemang i Kiruna fjällsäkerhetskommitté 
STF Kiruna Lokalavdelningen är en av huvudmännen i Kiruna fjällsäkerhetskommitté, som 
ingår i Fjällsäkerhetsrådet och sorterar under Naturvårdsverket. Lokalavdelningens 
representanter är Louise Bonthron och Mattias Nilsson. Kommitténs arbete har under 
verksamhetsåret varit begränsat men inte vilande. Under året har ett möte genomförts med 
fokus på de kommunala skoterlederna som kommittén inventerat under vintern.  
 
Lokalavdelningens arbete med remisser 
Under året har styrelsen deltagit i ett fältbesök till Ädnamvaareparkeringen som anordnades 
av gruvföretaget Copperstone med syfte att informera och diskutera läget kring den framtida 
gruvbrytningen i området och dess påverkan på det rörliga friluftslivet. Vid mötet deltog fler a 
organisationer och alla dessa inklusive lokalavdelningen framhöll vikten av att befintlig 
infrastruktur för friluftslivet bibehålls eller förbättras, t. ex. vandringsstigen upp till 
Ädnamavaare och vinterleden norrut mot Kalix älvdal. 
 
Samverkan med andra organisationer 
Under året har samverkan skett med följande organisationer: 

• Kamratföreningen Lapplands Jägare 

• Lapplandsjägargruppen 

• Kiruna Fjällsäkerhetskommitté 

• Malmfältens Folkhögskola 

• Studieförbundet/Vuxenskolan 

• Munskänkarna 

• STF Abisko Turiststation 

• Naturskyddsföreningen 

• Kiruna kommun 

• Svenska Fjällklubben 

• Naturvårdsverket 

• Länsstyrelsen Nordbotten 
 
Sammanfattning 
Lokalföreningens arbete har under verksamhetsåret 2021 fortsatt starkt präglats av den 
pågående pandemin. Under året har styrelsen träffats regelbundet för att hålla varandra 
uppdaterade om läget i lokalområdet och diskutera möjliga aktiviteter utifrån den aktuella 
situationen. Lokalavdelningen har därför efter bästa förmåga fortsatt att uppmärksamma och 
tillgängliggöra Kirunas fantastiska natur och kultur för ortsborna. Styrelsen vill därför tacka 
alla medlemmar och samarbetspartners för deras engagemang, medverkan och stöd under 
det gångna verksamhetsåret och vi önskar den nya styrelsen lycka till. 
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