
Årsplan för STF Bråvalla 2022

               Januari
*Förbereda årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse, budget). 
12 jan. Motioner skall vara inne till STF Bråvalla
13 jan. Styrelsemöte Vilbergen.
23 jan. Revisorernas granskning skall vara klar.
27 jan. Lägga ut på hemsidan (kallelse 2 veckor innan, handlingar ska finnas tillgängliga 7
dagar innan). 
29 jan. Vi går på promenaden.
30 jan. Sista dag för revisorerna att delge styrelsen sin revisionsberättelse.
*Lägg in vårens aktiviteter i Miranda för att få dem publicerade på lokalavdelningens 
hemsida
31 jan.- Sista datum för att lägga in antalet deltagare på aktiviteter och särskilda bidrag i 
Miranda för 2021 års verksamhet.
31 jan. - Sista dag för att skicka in motioner till riksstämman i maj
31 jan. - Nyhetsbrev nr. 1, skickas till lokalavdelningens mejl och till styrelseledamöternas
enskilda e-postadresser.  

Februari
2 febr. Årsmöteshandlingarna läggs in på hemsidan
9 febr. Senaste anmälan till årsmöte
13 febr. STF Bråvalla årsmöte Vilbergen 
*Inspirationsmejl till alla STF medlemmar om LA-verksamheten *
24 februari-Introduktion i Paloma (nyhetsbrev för lokalavdelningar) *
28 febr. Projekt Centrum Klockartorpet.
28 februari - Nyhetsbrev nr. 2, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser. 

Mars
2 mars - Introduktion i Paloma (nyhetsbrev för lokalavdelningar) *
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 lokalavdelningen själva*
15 mars - Mirandautbildning-digital
21 mars Besök på Linköpings Slott.
22 mars - Introduktion nyvalda styrelseledamöter – digital
24 mars Fenix Brewery
31 mars - Nyhetsbrev nr. 3, skickas till lokalavdelningens mejl och till 
styrelseledamöternas enskilda e-postadresser.  

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!



April
5 april – Buddisttempel i Ljunga
7 april -Introduktion nyvalda styrelseledamöter -digital 
*Utbetalning av lokalavdelningsbidraget
*Byte av lösenord för lokalavdelningen- information skickas per mejl till respektive 
lokalavdelning
23 april Vitsippevandring i Fyrby
24 april Vandring i Finspång mellan två naturreservat
29 april - Nyhetsbrev nr 4, skickas till lokalavdelningens mejl och till styrelseledamöternas 
enskilda e-postadresser.  

     Maj 
*Höstfoldern: Allt material till höstprogrammet ska vara inlagt och korrigerat i samarbete med 
Okidok. Exakt datum meddelas via nyhetsbrevet.
7 maj Vandring i Herrsjöskogens naturreservat
3 maj - Turist nr. 2 till medlem
7–8 maj STFs riksstämma
14 maj Tipspromenad om Allemansrätten
15 maj - Förslagsperioden börjar för att inkomma med förslag på kandidater på medlemsombud 
(alla kan nominera sig själva eller annan STF medlem)
19 maj Händelö ekbackar och Händelö Gård
19 maj-Lokalavdelningsträff (för alla lokalavdelningar) - digital 
26-29 maj Cykeltur till STF vandrarhem Borkhult
31 maj - Nyhetsbrev nr. 5, skickas till lokalavdelningens mejl och till styrelseledamöternas 
enskilda e-postadresser.  

     Juni  
*Höstfoldern skickas ut till de som gjort höstprogram genom Okidok.
4-12 juni Höjdpunkter på Höga kusten
26 juni Folkströmsdagen
29  juni  Nyhetsbrev  nr  6  skickas  till  lokalavdelningarnas  mail  och  till  styrelseledamöternas
enskilda e-postadresser.

     Juli
Båttur med m/s Moa
23 juli Blåbärsvandring

Augusti
*Nomineringsperioden inför valet börjar
*Lägg in höstens aktiviteter i Miranda för publicering på lokalavdelningens hemsida.
*Inbjudan skickas till alla nyvalda inför höstens nyvaldakurser 
3 augusti Sommarvandring med bad i Ensjön
21 augusti Löfstad slott, vandring och lunch
27 augusti Vandring – Fyra reservat vid Kristberg-Borensberg
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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. 
Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder!



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

September
10 september – Vandringens dag   
20 september - Turist nr. 3 till medlem.
22 september- Mirandautbildning-digital
30 september -Sista dag för att inkomma med förslag på medlemsombud
30 september - Nyhetsbrev nr 8, skickas till lokalavdelningens mejl och till styrelseledamöternas
enskilda e-postadresser.  

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.
29–30 oktober - Nyvaldakurs för alla nyvalda  
*Erbjudande för lokalavdelningar som vill att STF gör ett mejlutskick till 
medlemmar i sitt upptagningsområde
31 oktober  -  Nyhetsbrev  nr.  9,  skickas  till  lokalavdelningens  mejl  och  till  styrelseledamöters
enskilda e-postadresser.  

November
*Vårfoldern: Allt material till vårprogrammet ska vara inlagt och korrigerat i samarbete med 
Okidok.
12 – 13 november - Nyvaldakurs för alla nyvalda
23 november - Turist nr. 4 till medlem.
*Gå igenom checklistan för årsmötet
30 november - Nyhetsbrev nr 10, skickas till lokalavdelningens mejl och till styrelseledamöternas
enskilda e-postadresser. 

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

God jul och gott nytt år!
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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. 
Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder!



*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.  

*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. STF centralt ansluter medlemmarna i Miranda och 
lokalavdelningarna ansvarar för att följa upp de medlemmar som anslutit sig. Ett mejl skickas ut till 
lokalavdelningens gemensamma e-postadress med information inför utskicket. 

*Oktober:  Erbjudande för de lokalavdelningar som vill göra ett utskick till medlemmar i sitt 
upptagningsområde. STF centralt ansvarar för att göra utskicket och de lokalavdelningar som väljer att
vara med tar fram text med centralt stöd om så önskas. Utskicket länkar till Lokalavdelningens 
webbsida och mailadress och Lokalavdelningen ansvarar för att ta hand om de medlemmar som vill 
ansluta sig. Ett mejl skickas ut till lokalavdelningens gemensamma e-postadress med möjlighet att 
anmäla sig att vara med i detta utskick. 

*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 2022
Under 2022 planerar vi även att ha träffar i ämnena hållbarhet och påverkan. Dessa träffar
har vi dock inte satt några datum för och inte heller hur dessa ska utformas. När detta är klart
kommer vi gå ut med information till alla lokalavdelningar. 
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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. 
Kom ihåg att fotografera på era aktiviteter, vi tar gärna del av dessa bilder!
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