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STF Norra Roslagen 

Verksamhetsplan för 2021 
 

Aktiviteter 

STF Norra Roslagen kommer under 2021, liksom under tidigare år, att verka för att våra 

medlemmar ska upptäcka det natur- och kulturutbud som finns i norra Uppland genom att 

erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter. Vi vill även locka våra medlemmar att se 

mer av övriga delar av Sverige genom föreläsningar och aktiviteter utanför norra Uppland.  

Vi planerar att även under detta år anordna en skärgårdsvecka med flera aktiviteter i den 

norduppländska skärgården. Vi kommer fortsätta med våra vandringar på olika delar av 

Upplandsleden och planerar att även under 2021 delta i Vandringens dag.  

Vi kommer under året börja vårt arbete med att uppfylla de hållbarhetslöften som föreningen 

tecknat med Länsstyrelsen. De åtgärder vi åtagit oss att göra ska vara genomförda till 2023 

och innefattar bl a tätortsnära vandringar, vandringar på platser man inte når med 

kollektivtrafik, företagsbesök hos lokala producenter och aktiviteter som uppmärksammar 

särskilda naturfenomen.  

Våra aktiviteter kommer under året att anpassas efter hur coronapandemin utvecklas vilket 

kan komma att innebära förändringar med kort varsel.  

 

Marknadsföring 

Vi kommer under året att verka för att föreningens verksamhet och aktiviteter synliggörs i 

sociala medier, på vår hemsida och genom annonsering.  

Mer specifikt planerar vi att vara fortsatt aktiva på Facebook och Instagram, skicka ut 

nyhetsbrev, sammanställa och dela ut programfoldrar, annonsera i AnnonsNytt samt 

marknadsföra de aktiviteter som erbjuds i vårt program via Visit Roslagen och Biotopia.  

Vi vill med dessa marknadsföringsinsatser verka för att vi ska bli fler medlemmar i 

lokalavdelningen och i STF centralt. Vi verkar, med fokus på vårt närområde, i enlighet med 

STF:s vision: 

STF ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige och verksamheten ska vara 

baserad på långsiktig och hållbar utveckling. Vi är bäst på att få människor att upptäcka 

Sverige och vi uppfattas som det naturliga valet för alla som vill resa och uppleva natur och 

kultur i Sverige.  

 

Samarbete 

Vi kommer även under 2021 välkomna och undersöka möjligheterna för samarbeten och 

samarrangemang med bland annat Studiefrämjandet, Östhammars kommun samt olika övriga 

intressenter inom kommunen, närliggande kommuner och länet som arbetar med turism, 

friluftsliv och kultur.  

 

Styrelsearbete 

Styrelsen planerar under året att sammanträda för programplanering samt sedvanligt 

styrelsearbete vid sammanlagt 6-7 tillfällen. STF:s kansli anordnar varje höst en kurs för 

nyvalda i lokalavdelningarna. Flera av ledamöterna är nya eller relativt nya i styrelsen och har 

ännu inte deltagit i STF:s kurs för nyvalda, men kommer försöka göra det under hösten.  

 


