
 

 

 

Har ni gjort något som skulle passa att vara med i STFs årsberättelse, skicka in det eller spara 
det i en mapp som du sedan skickar in den sista oktober. Glöm inte att fotografera på era 
aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder! 

 

Årsplan för STF Bråvalla 2023 
 
Januari  

 

• Förbereda årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- 
och balansräkning, revisionsberättelse, budget).  

• Lägga ut på hemsidan (kallelse 2 veckor innan, handlingar ska finnas tillgängliga 
7 dagar innan).  

• 17 januari – Stadsmuseets samlingar 

• 19 januari – Styrelsemöte STF Bråvalla Vilbergens Bowling 

• Utskick av förtjänstmärken till de lokalavdelningar som ansökt. 

• Lägg in vårens aktiviteter i Miranda för att få dem publicerade på 
lokalavdelningens hemsida. 

• 27 januari – Ståhl Collection 

• 31 januari - Sista datum för att lägga in antalet deltagare på aktiviteter och 
särskilda bidrag i Miranda för 2022 års verksamhet. 

• 31 januari - Nyhetsbrev nr. 1, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.   
 

Februari 
 

• 2 februari – Fika och firrar 

• 12 februari – Årsmöte STF Bråvalla Vilbergens Bowling 

• 23 februari - STFs styrelse har möte.  

• 21 februari - Turist nr. 1 till medlem. 

• Inspirationsmejl till alla STF medlemmar om LA-verksamheten. * 

• 28 februari - Nyhetsbrev nr. 2, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.  
 

Mars 

• 2 mars - utbildning i Paloma (nyhetsbrevsutskick) – digitalt 

• 8 mars – Styrelsemöte STF Bråvalla Vilbergens Bowling 

• 13 mars - Referensgruppsmöte-digitalt 

• 15 mars - Sista datum för att lägga in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse i Miranda. Samt registrera 
vald styrelse, revisorer och valberedning i Miranda.  

• Introduktion på hemmaplan-genomförs av lokalavdelningarna själva.* 

• 20 mars - Introduktion nyvalda styrelseledamöter – digital 

• 29 mars – För din säkerhet – När krisen kommer 

• 29 mars - Mirandautbildning - digital  

• 31 mars - Nyhetsbrev nr. 3, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.   

• Välkomstbrev från STF till nyvalda ledamöter med information om 
nyvaldakurser och inloggning på Intranätet och Miranda. 
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   Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder! 
 

April  

• Inbjudan från Okidok skickas ut till lokalavdelningarnas mejl med erbjudande 
om att göra lokalavdelningsfolder. Närmare detaljer kommer i nyhetsbrev. 

• Kassörsutbildning med Studiefrämjandet- digital* 

• 1 april – STF Bråvalla arrangerar Regional lokalavdelningsträff i 
Norrköping 

• 15 april – Skulpturvandring i Norrköping City 

• 18 april- STFs styrelse sammanträder. 

• 20 april – Deckarvandring i Emelie Schepps fotspår 

• 22 april - Ordförandeträff för nyvalda ordförande – fysiskt i Stockholm. 

• 27 april – Hults Bruk visning och yxtillverkning 

• 27 april - Introduktion nyvalda styrelseledamöter- digital 

• Utbetalning av lokalavdelningsbidraget. 

• 29 april - Nyhetsbrev nr 4, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.   

Maj   

• Foldern: Allt material till lokalavdelningsfoldern för hösttrycket ska vara inlagt 
och korrigerat i samarbete med Okidok. Exakt datum meddelas via nyhetsbrevet. 

• 2 maj - Turist nr. 2 till medlem. 

• 3 maj – Vitsippsvandring i Vrinneviskogen 

• 8 maj - STF styrelse har möte 

• 10 maj – Styrelsemöte STF Bråvalla i Borkhult 

• 13 maj – Vandring i Tvartorps omgivningar (Rejmyre) 

• 17 maj – Nyuppfört! Stadsvandring och konsert  

• 22 maj - Biologiska mångfaldens dag 

• 24 maj- Lokalavdelningsträff (för alla lokalavdelningar) - digital  

• 25 maj – Thorslundkagge visning och whiskyprovning 

• 30 maj - Referensgruppsmöte 

• 31 maj - Nyhetsbrev nr. 5, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.   

 
Juni  

• Höstfoldern skickas ut till de som gjort folder genom Okidok. 

• 3 juni – Vandring omkring Rippestorp 

• 10-18 juni – Vandringsvecka i Bohuslän 

• 11 juni – Kärlekens trädgård i Lilla Vik, Gryt 

• 15 juni - STFs styrelse har möte.  

• 19 juni – Styrelsemöte STF Bråvalla i Arkösund 

• 29 juni - Nyhetsbrev nr. 6 skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.  

• Båttur med s/s Moa  
 

Juli  

• Inget nyhetsbrev från föreningsutveckling denna månad. 

• 9 juli – Stadsnära vandring Loddby-Herstaberg 

• 19 juli – Sommarvandring med bad i Ensjön 

• 29 juli – Blåbärsvandring i Jurslaskogen 
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   Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder! 
 

    
Svemester!    

 
Augusti  

• Lägg in höstens aktiviteter i Miranda för publicering på lokalavdelningens 
hemsida. 

• 7 augusti – Styrelsemöte STF Bråvalla i Regna 

• Inbjudan skickas till alla nyvalda inför höstens nyvaldakurser. 

• 20 augusti – Vandring i Övre Hävla Bruks omgivningar 

• 31 augusti - Nyhetsbrev nr. 7 skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.  

 
 
September 

• 7 september- STFs styrelse har möte. 

• 7 september – Styrelsemöte STF Bråvalla i Vilbergens Bowling 

• 9 september -Vandringens dag    

• 19 september - Turist nr. 3 till medlem. 

• 21 september - Allemansrättens dag 

• 26 september - Referensgruppsmöte 

• 20 september- Mirandautbildning-digital 

• 30 september - Nyhetsbrev nr 8, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.   

• Valberedningsutbildning med Studiefrämjandet-digital* 
 

 
 
 
 
 
 
Oktober 

• Inbjudan från Okidok skickas ut till lokalavdelningarnas mejl med erbjudande 
om att göra vårprogram. Närmare detaljer kommer i nyhetsbrev. 

• Blankett om förtjänstmärken mejlas ut till alla lokalavdelningar. 

• 17 oktober – Styrelsemöte STF Bråvalla i Vilbergens Bowling 

• 27 oktober - STFs Styrelse har möte. 

• 28–29 oktober- kurs för alla nyvalda.   

• Valberedningen bör komma igång med sitt arbete om det inte redan är gjort. 

• Mejlutskick till medlemmar inom respektive LAs upptagningsområde med 
uppmaning att ansluta sig. Enskilda mejl från respektive LA. 

• 31 oktober - Nyhetsbrev nr. 9, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöters enskilda e-postadresser.   

 
 
 
 
November  
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   Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder! 
 

• Vårfoldern: Allt material till vårprogrammet ska vara inlagt och korrigerat i 
samarbete med Okidok. 

• 11 - 12 november - kurs för alla nyvalda. 

• 22 november - Turist nr. 4 till medlem. 

• 30 november - Blankett om förtjänstmärken ska vara inskickad. 

• Gå igenom checklistan för årsmötet. 

• Utskick från föreningsutveckling med länk till sida för att rapportera uppgifter 
om lokalavdelningens årsmöte 2023 och ev. ordförandebyte. 

• 30 november - Sista dag för att inkomma med nomineringar till hållbarhetspriset. 

• 30 november - Referensgruppsmöte 

• 30 november - Nyhetsbrev nr 10, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.  

• Valberedningsutbildning med Studiefrämjandet-digital* 
 
 
 

December 

• Början av december: Vårprogrammet skickas ut till de som beställt. 

• 5 december – Styrelsemöte STF Bråvalla i Vilbergens Bowling 

• 12 december - STFs styrelse har möte. 

• Inget nyhetsbrev från föreningsutveckling denna månad. 
 

 
 
God jul och gott nytt år! 
 
 
*Introduktion på hemmaplan - se till att introducera de som är nyvalda i er styrelse med hjälp 
av den introduktionen som finns framtagen. Det här materialet är till för att styrelsen själva ska 
kunna gå igenom grundläggande information om styrelsearbetet och de hjälpmedel som finns att 
tillgå till de som är nyvalda.   
 
* Utbildningar med Studiefrämjandet för kassör och valberedning är datum ej satta för, vi 
återkommer med detta i STF Lokalavdelningsnytt i och en inbjudan kommer också att gå ut till 
alla lokalavdelningar.  
 
*Februari: Inspirationsmejl till alla STF medlemmar om LA-verksamheten med exempel på 
aktiviteter från utvalda lokalavdelningar samt uppmaning att gå in på STFs webb och logga in 
som medlem för att ansluta sig till en lokalavdelning. Detta mejl är ett generellt mejl med syfte 
att synliggöra lokalavdelningsverksamheten. STF centralt registrerar de medlemmar som kommit 
in via hemsidan på respektive LA sida i Miranda. Lokalavdelningarna ansvarar sedan för att följa 
upp de medlemmar som anslutit sig. Ett mejl skickas ut till lokalavdelningens gemensamma  
e-postadress med information inför utskicket.  
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*Oktober:  Erbjudande för de lokalavdelningar som vill göra ett utskick till medlemmar i sitt 
upptagningsområde. Utskicket länkar till lokalavdelningens webbsida och mejladress och 
lokalavdelningen ansvarar för att ta hand om de medlemmar som vill ansluta sig. Dessa mejl blir 
”personliga” från respektive LA. Ett mejl skickas ut till lokalavdelningens gemensamma e-
postadress med information inför utskicket.  
 
*Paloma är ett utskicksverktyg för att skicka ut nyhetsbrev för lokalavdelningen. På de här 
träffarna har vi en genomgång av verktyget och visar hur man skapar ett nyhetsbrev. 
 
Andra träffar under 2023 

Under 2023 planerar vi även att ha digitala ”tematräffar” i olika ämnen. Dessa träffar 
har vi dock inte satt några datum för. Inbjudan går ut inför respektive träff.  Har du 
önskemål om något specifikt tema får du gärna höra av dig.  
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