
Förslag till Verksamhetsplan 2023,   STF Bråvalla
De värden som uppmättes 2022-12-31 står inom parentes.
 
Lokalavdelningens uppgifter
* Att sprida kännedom om STF och rekrytera nya medlemmar.
* Att erbjuda natur- och kulturupplevelser.
* Att guida till intressanta besöksmål i området.
* Att sträva efter ett nära samarbete med STF-anläggningar inom det egna området.
* Att bevaka och agera i lokala frågor om turism, natur, kultur och friluftsliv.
* Att erbjuda medlemmar ett varierande och rikt programutbud.

Medlemsrekrytering
* I slutet av året har lokalavdelningen värvat 20 (26 vuxna + 5 barn) nya medlemmar till STF och 50  (81) 
nya medlemmar, inkl barn, till lokalavdelningen. Av dessa har en del anmält sig till vår lokalavdelning via 
huvudföreningen STF.

Aktiviteter:
* I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 25 (36) aktiviteter.
* I slutet av året har lokalavdelningen i genomsnitt haft 15  (20) deltagare per aktivitet.

Marknadsföring
* I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 3 (2) PR-arrangemang. 
* I slutet av året har lokalavdelningen synts i lokala medier vid minst 30 (31) tillfällen.
* Lokalavdelningen distribuerar 200 (197) exemplar av programfoldern tillsammans med ett
följebrev.
* Programfoldern ska finnas med vid varje PR-sammanhang samt läggas ut på bibliotek inom 
 verksamhetsområdet..
* Lokalavdelningens hemsida ska uppdateras kontinuerligt.
* Lokalavdelningens facebook-sida skall, om möjligt, visa bilder från varje arrangemang.

Opinionsbildning
* I slutet av året har lokalavdelningen verkat som remissinstans i 2 (7) frågor.
* I slutet av året har lokalavdelningen funnit 1 (0) objekt eller fråga att engagera sig i.

Utbildning
* I slutet av året har 2 (1) nyvald i styrelsen deltagit i STFs utbildning för nya i styrelsen.
* Styrelsen har i slutet av året haft 1 (0) heldag som fokuserat på utveckling av lokalavdelningen.
* Minst 2 (4) aktivitetsledare har deltagit i Studiefrämjandets utbildning L1

Samverkan
* I slutet av året har lokalavdelningen haft 3 (2) kontakter med vandrarhemmen inom sitt
upptagningsområde.
* Representanter för STF Bråvalla har deltagit i 1 (0) regional träff tillsammans med minst STF Folkunga, 
STF Södra Vätternbygden, STF Linköping, STF Västra Sörmland och STF Höglandet. * Lokalavdelningen 
ska också aktivt söka samarbete med skolor, invandrarföreningar och
friluftsorganisationer, samt med nya befolkningsgrupper. 
* Deltagande i mässor. Seniorevent                                                                                                                      
* Regelbunden kontakt ska tas med Studiefrämjandet på orten.
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