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STF Norra Roslagen 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Lokalavdelningen STF Norra Roslagen omfattar sedan 2013 geografiskt Östhammars 

kommun. STF-medlem som önskar bli medlem i lokalavdelningen måste göra ett aktivt val. 

Föreningens åttonde verksamhetsår är avslutat och vid årets slut uppgick antalet betalande 

medlemmar i lokalavdelningen till 365 personer. 

Under året startades, på initiativ av tidigare styrelseledamöter (”veteraner”), en 

veteransektion. Veteransektionen anordnar aktiviteter dagtid under vardagar som är öppna för 

alla, som ett komplement till ordinarie aktivitetsprogram. Under året har det i sektionens regi 

bland annat anordnats flertalet vandringar, fågelspaning och besök på Österbybruks herrgård. 

Sammanlagt har STF Norra Roslagen under 2020 genomfört 33 aktiviteter med totalt 

490 deltagare. Det planerade programmet har under årets anpassats efter de råd och riktlinjer 

som gällt till följd av coronavirusets spridning i samhället. En del aktiviteter har fått ställas in 

eller skjutas fram medan andra anpassats till exempel genom att ha lägre deltagarantal. Vid 

fika har hygien hållits genom handsprit och handskar. Årets genomförda aktiviteter har i 

huvudsak varit naturupplevelser i närområdet. Aktiviteterna redovisas i separat bilaga. 

 

30-års firande 

År 2020 var det 30 år sedan STF Norra Upplandskretsen bildades, dvs. den förening som 

sedan 2013 är lokalavdelning STF Norra Roslagen. Tyvärr var det inte möjligt att genomföra 

alla planerade delar av firandet men föreningens 30-års jubileum har bl.a. uppmärksammats 

genom att bjuda på tårta eller annan fika vid flera av våra aktiviteter och genom ett 30-dagar 

långt firande på Instagram och Facebook med bilder och texter från de gångna åren, något 

som uppskattats av både nyare medlemmar och de som varit med ända från start.  

 

Vi delade också födelsedagsfirandet med Upplandsleden, som 2020 firade 40 år sedan första 

etappen färdigställdes. Vi firade tillsammans genom att vandra två etapper av leden; Marma –

Älvkarleby under försommaren samt Risön – Lövstabruk i samband med vandringens dag i 

september. Utöver det firade vi också både våra 30 år och Upplandsleden under en heldag i 

Florarna där vi tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala, Östhammars, Tierps och 

Älvkarleby kommuner vandrade Florarna-slingan med start och mål vid Risön med fin 

guidning längs vägen och kanelbullefika vid mål.  

 

Hållbarhetslöften 

STF Norra Roslagen tecknade i november 2020, i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län 

och ett 30-tal andra aktörer i länet, hållbarhetslöfte om ekosystem och biologisk mångfald. 

Hållbarhetslöftena är en del av länets samlade arbete med Färdplan för ett hållbart län. STF 

Norra Roslagen har mer specifikt åtagit sig att till år 2023 genomföra ett antal åtgärder för att 

inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald, bland annat 

genomföra tätortsnära vandringar, uppmärksamma naturfenomen som tranor, orkidéer och 

annat, främja lokala livsmedel genom företagsbesök och liknande  
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PR och marknadsföring 
Information om årets aktiviteter har spridits via tryckta program, nyhetsbrev, hemsidan, 

Instagram (ca 200 följare vid årsskiftet), Facebook (ca 450 följare vid årsskiftet) och annonser i 

AnnonsNytt. Lokalavdelningen och dess aktiviteter har även marknadsförts via Biotopias 

utflyktsprogram och Visit Roslagen.  

Lokalavdelningen deltog den 12 september i Vandringens dag och den marknadsföring av 

dagen som samordnades av STF centralt.  

 

Många samarbetspartners 

Vi har under året haft ett gott samarbete med STF:s kansli, Visit Roslagen, 

Upplandsstiftelsen, Biotopia, Kultur-och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun, Kultur-

och fritidsförvaltningen i Tierps kommun, Kultur-och fritidsförvaltningen i Älvkarleby 

kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Gräsöfonden, Gräsö kanotcentral, Skärgårdscatering, 

Ängslyckans café, Forslundska villan samt Studiefrämjandet.  

 

Kurser/konferenser 

Ledamot Marita Vriste deltog den 21 november i STF:s nyvaldakurs som i år genomfördes 

digitalt.  

 

Ekonomi 

Årets verksamhet har gett ett underskott på 6 737 kr, vilket är större än det budgeterade 

underskottet på 1 700 kr. Årets bidrag från STF centralt sänktes med anledning av det kärva 

ekonomiska läge och osäkerhet som coronapandemin orsakade. Med anledning av dessa 

osäkerheter och den omfattande påverkan på STF:s verksamhet centralt, beslutade styrelsen 

även att skänka de medlemsavgifter som lokalavdelningen fick in för nya medlemmar under 

första halvåret samt ett uppstartsbidrag för veteransektionen till STF centralt, totalt 5 625 kr. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, ett planeringsmöte 

och en planeringsdag. Flera av styrelsemötena har varit digitala och ett av dem hölls utomhus. 

Styrelsen har även deltagit i externa möten, bl a med Uppsala läns friluftsgrupp, ABCDI-

gruppen (lokalavdelningar i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län) och ett möte som STF 

centralt ordnat möte med alla lokalavdelningar. 

 

Styrelsen har under 2020 bestått av: 

Karin Karlsson, Gimo, ordförande 

Annika Kuoljok Angéus, Östhammar, vice ordförande 

Anna Bergsten, Östhammar, sekreterare 

Fredrik Borgelin, Öregrund, kassör 

Camilla Andersson, Öregrund, ledamot 

Rebecka Modin, Östhammar, ledamot 

Anna Eriksson, Gräsö, ledamot 

Hans Lagenius, Gimo, suppleant 

Åse Rabén Olsson, Norrskedika, suppleant 

Marita Vriste, Östhammar, suppleant 

Anders Ander, Östhammar, suppleant 
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Övriga uppdrag i föreningen 

May Strandberg, Östhammar, valberedning (sammankallande) och samordnare för 

veteransektionen 

Ann-Charlotte Borgström, Östhammar, valberedning 

Peggy Rhodin, Östhammar, revisor 

Christer Mattsson, Tuskö, revisor 

Maria Käll, Östhammar, revisorsuppleant 

 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och det förtroende vi fått från våra medlemmar. Ett 

extra varmt tack till alla som vi har haft förmånen att samarbeta med under året samt till 

nya och gamla medlemmar som deltagit i våra aktiviteter.  

 

 

 

Styrelsen för STF Norra Roslagen 

 

 

 

 

Karin Karlsson      Annika Kuoljok Angéus  Anna Bergsten 

 

 

 

 

Fredrik Borgelin      Camilla Andersson  Rebecka Modin 

 

 

 

 

Anna Eriksson 
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STF Norra Roslagen har under 2020 genomfört följande arrangemang: 

 

Aktivitet 

Antal 

deltagare 

Föreläsning Hasse Gustavsson 30 

Veteranerna: Vårtecken vid kärleksallén 8 

Bestig Östhammars kommuns högsta topp 44 

Veteranerna: Sadelmakarlängans vernissage 7 

Gryningsvandring  6 

Veteranerna: Fågelspaning med Bo 13 

Vandra Upplandsleden Marma - Älvkarleby 14 

Fågel och fika - Ängslyckans café 21 

Veteranerna: På cykel till bokskogen på Fagerön. Fika på Mjölkudden 8 

Veteranerna: Guckusko vid Måsjön samt fika och bad i Gimodammen.  8 

Veteranerna: Orkidévandring 8 

Sälsafari 12 

Kajak Rävsten 12 

Cykla på Gräsö 20 

Vässarö 41 

Promenadcirkel 7 

Veteranerna: Farväl till tranorna 16 

Veteranerna: Besök i Älvsnäs 18 

Veteranerna: Vandring på Stenskär 16 

Vandringens dag - Upplandsleden Risön till Lövstabruk 29 

Veteranerna: Testa Mölkky - Finlands motsvarighet till kubb 10 

Harvikadammen runt 20 

Risön och Upplandsleden i Florarna 47 

Ljudpromenad 7 

Forslundska villan 22 

Veteranerna: Möte med konstnär i Sadelmakarlängan i Österbybruk 4 

Veteranerna: vandring 2 

Veteranerna: Baka i Östhammars bagarstuga 5 

Veteranerna: vandring 3 

Veteranerna: vandring 4 

Veteranerna: vandring 6 

Veteranerna: vandring 10 

Veteranerna: vandring 10 
 

 

 


