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Länk kommer att skickas ut till alla anmälda innan mötet 

1. mötets öppnande 
2. mötets behöriga utlysande 
3. val av mötets ordförande 
4. val av mötets sekreterare 
5. Fastställande av dagordning 
6. val av två justerare tillika rösträknare 
7. styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) 
8. styrelsens ekonomiska berättelse (bilaga 2) 
9. revisorernas berättelse 
10. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen 
12. föredragning av årets verksamhetsplan 
13. föredragning om årets budget 
14. behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 
15. beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod 
16. val av ordförande 
17. val av övrig styrelse och eventuella ersättare 
18. val av revisorer 
19. val av valberedare och sammankallande 
20. övriga frågor 
21. mötets avslutande 

 



 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för STF Stockholms lokalavdelning 
Styrelsen för STF Stockholm lokalavdelning lämnar härmed en redogörelse för 
verksamhetsåret 2020. Under det gångna året har STF Stockholms lokalavdelningsarbete 
påverkats mycket av den pågående pandemin. STF Stockholm har valt att följa de riktlinjer 
för sammankomster som Folkhälsomyndigheten har, samt de riktlinjer som STF:s kansli gått 
ut med. Det har tyvärr inneburit att aktiviteter har behövt ställas in, merparten av all 
styrelsemöten har skett digitalt och det har varit svårt att engagera ledare till kommande 
aktiviteter på grund av det osäkra läget. 
 
Årsmötet för verksamhetsåret 2019 hölls den 10 februari 2020 på STF Gärdets Vandrarhem, 
Sandhamnsgatan 59 i Stockholm. Till ordförande för mötet valdes Anders Hörding från STF 
Södra Uppland och till sekreterare för mötet valdes Ulrika Nordgren från STFs huvudkontor. 
På årsmötet närvarande: 15 medlemmar i STF Stockholm, 1 från STF Södra Uppland samt 
Ulrika Nordgren från STFs huvudkontor. 
 
Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Styrelsens sittande 
ordförande Gabriel Jonsson meddelade under hösten 2019 att han ville ställa sin plats till 
förfogande. Vid tidpunkten för årsmötet hade valberedningen inte hittat någon kandidat för 
ordförandeposten vilket resulterade i att Gabriel Jonsson erbjöd sig att sitta kvar som tillfällig 
ordförande fram tills ett förslag till efterträdare fanns och ett extra insatt konstituerande möte 
kunde hållas.  
 
Karin Forsberg och Gunnar Eriksson blev omvalda och Ellinor Gullberg, Frida Rajkovic och 
Maria Holmin blev invalda i styrelsen. Efter årsmötet meddelade Maria Holmin att hon avgår 
och ej har möjlighet att sitta med i styrelsen.  

Efter årsmötets slut hölls en föreläsning av Ulrika Nordgren från STF:s kansli med ” ”STF – 
om året som gått och vart vi är på väg” som tema. 
  
Ett extra insatt konstituerande årsmöte hölls den 4 maj i det digitala verktyget Teams. På 
mötet deltog 12 personer, Anna Heimersson valdes till ordförande för mötet och Catharina 
Lindberg till sekreterare för mötet, båda arbetar för STF:s kansli.  

På det mötet valdes Ellinor Gullberg till ordförande och i samband med det mötet avgick 
också Gabriel Jonsson som tillfällig ordförande. Under det extra insatta årsmötet valdes även 
Heli Kugel till kassör och Birgitta Asplund Hansen till ledamot.  

Styrelsesammansättningen efter det konstituerande extrainsatta årsmötet för verksamhetsåret 
består i sin helhet av följande personer:  

Ellinor Gullberg, ordförande 
Karin Forsberg, sekreterare 
Heli Kugel, kassör 
Gunnar Eriksson, omvärldsbevakning 
Frida Rajkovic, ledamot 
Birgitta Asplund Hansen, ledamot 
 



 

1. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett styrelsemöte i månaden med undantag för juli 
månad. Den 4 juni deltog hela styrelsen i ett informationsmöte som hölls av Anna Heimersson  
och Catharina Lindberg på STF:s kansli. Syftet med mötet var att den nya styrelsen skulle lära 
känna varandra och få information om vilka arbetsuppgifter som ingår i styrelseuppdraget, 
samt inspiration till det fortsatta styrelsearbetet. Den 23 augusti höll styrelsen en 
planeringsdag på Tollare folkhögskola. Syftet med planeringsdagen var att planera för 
kommande aktiviteter, diskutera hur vi kan nå nya medlemmar och hur vi kan engagera nya 
aktivitetsledare. 
 
2. Aktiviteter 
Under 2020 har STF Stockholm både haft framgångsrika aktiviteter, och behövt ställa in flera 
aktiviteter på grund av pandemin. Föreningen har anordnat totalt 14 aktiviteter, bland annat 
vandringar på Kärsön, Norra djurgården, i Nationalstadsparken och i Sticklinge. Totalt har 
aktiviteterna samlat 137 deltagare. 
 
12 september deltog STF Stockholm i det nationella evenemanget ”Vandringens dag” med 
fyra aktiviteter; Natur och kultur i Solna, Ätliga växter i staden, Stadsbyggande i Stockholm 
under 800 år, och Gatukonst och mellanrum. Trots väldigt dåligt väder blev denna dag 
framgångsrik med många och nöjda deltagare. 
 
Tyvärr har pandemin samtidigt ställt till planeringen av aktiviteter ordentligt. Flera aktiviteter 
har behövts ställas in, och föreningens ledning har upplevt det som väldigt svårt att hitta 
personer som vill ställa upp som aktivitetsledare. Många av våra rutinerade ledare har under 
året tackat nej till uppdraget. 
 
3. Kommunikation och marknadsföring 
Nyhetsbrev och mailkommunikation har sänts elektroniskt till lokalavdelningens medlemmar 
vid 4 tillfällen under året. Detta är mer sällan än tidigare år och grundar sig i att vi under stora 
delar av året inte haft möjlighet att utföra aktiviteter i den utsträckning vi önskat. Innehållet i 
mailen har därav blivit för tunt och vi har istället valt att lägga större fokus på kommunikation 
via sociala medier så som Facebook och Instagram för att sprida inspiration. I de nyhetsbrev 
som skickats har vi presenterat aktiviteter och informerat våra medlemmar om att vi söker 
aktivitetsledare. 
 
Instagram ”@stf.stockholm”. Under året har vi haft svårigheter med att få tillgång till 
lokalavdelningens tidigare konto då det varit kopplat till fördetta styrelsemedlemmars 
privatkonton. Vi valde därav att skapa ett nytt fristående konto som kan leva vidare med alla 
framtida styrelser. Stort fokus låg till en början på att få över följare av det gamla kontot till 
det nya. Målet var att uppnå ett likvärdigt antal följare som det tidigare kontot. Efter hårt slit 
värvade vi fler följare första veckan än vad vi tidigare haft på det gamla kontot. Vi har arbetat 
med flödesinlägg och inlägg på Instagram storys. Kanalen har använts för att bringa 
kännedom om lokalavdelningen, ge information om aktiviteter, sprida inspiration, skapa 
engagemang samt att värva såväl nya medlemmar som aktivitetsledare och 
styrelsemedlemmar. Nuvarande antal följare är ca. 500 personer vilket är en ökning med ca. 
350 personer sedan föregående år. Lokalavdelningens Instagram fick även en extra 
omnämning av STF centralt för dess inspirerande innehåll. 
 



 

Facebook-sidan ”STF Stockholm Lokalavdelning” har använts för att uppdatera följare om 
vad som händer i föreningen, aktiviteter och att värva medlemmar, aktivitetsledare och 
styrelsemedlemmar. Under året har vi både rensat och byggt upp sidan för att skapa ett 
aktuellt och inspirerande flöde av evenemang och bilder. Det evenemang som väckt störst 
intresse fick 321 intresseanmälningar och aktiviteten blev fullbokat efter en vecka. Det var 
aktiviteterna på vandringens dag som fick störst spridning och uppmärksamhet. Facebook-
sidan följs av ca 1200 personer, vilket är omkring 400 fler personer fler än tidigare år. De 
inlägg som skapas under året nås av mellan 500–1000 personer per inlägg beroende på 
innehåll. Detta gör kanalen till högst relevant för lokalavdelningen. Under året har vi också 
arbetat med att skapa kännedom om våra aktiviteter i olika Facebookgrupper för att 
locka deltagare. 
 
Hemsidan används för att annonsera nyheter, information om avdelningen och aktuella 
evenemang. 
 
Folder. Lokalavdelningen beslutade att inte producerade någon folder för årets aktiviteter. 
Detta med grund i att vi haft färre aktiviteter i år än tidigare år och då vi uppskattat att en del 
aktiviteter möjligen skulle behöva ställas in till följd av rådande pandemi. 
 
Genom alla kanaler har vi arbetat aktivt med att nå olika typer av målgrupper, både yngre och 
äldre personer, för att få fler deltagare på våra aktiviteter samt fler få personer att engagera sig 
i styrelsen och att leda aktiviteter. Alla marknadsföringsaktiviteter har varit lyckade och 
rekommenderas för kommande verksamhetsår. 
 
4. Omvärldsbevakning 
STF Stockholm Lokalavdelning har sedan flera år en omvärldsbevakning kring frågor om 
natur, miljö och friluftsliv i Stockholmsområdet. Detta beror på det mycket starka 
exploateringstryck som finns mot Storstockholms återstående tätortsnära grönområden. 
Grönområden är även en förutsättning för en attraktiv region. 

Under året har ett 20-tal skrivelser, yttranden m.m. skickats till kommuner, myndigheter och 
organisationer. Arbetet sker främst inom ramen för STFs handlingsprogram inom natur- och 
friluftsliv. Ansvarig för omvärldsbevakningen är Gunnar Eriksson.  

Ett stort mål är att få till långsiktiga och hållbara skydd av de viktiga tätortsnära 
grönområdena och då speciellt Storstockholms Gröna Kilar. Kilarna består av tio 
naturområden som går in från förortskommunerna mot Stockholms centrala delar. Områdena 
är under hårt tryck att naggas i kanterna, ofta under devisen ”Vi ska bara”.  

Under året har vi jobbat kring ett antal naturreservat, bl.a. Rinkebyskogen, Erstavik, 
Kyrkhamn-Lövsta, utökning av både Årstaskogens naturreservat och Igelbäckens reservat, 
samt byggnation i Skuruparken. Vi har även lämnat synpunkter på Nämdöskärgårdens 
kommande nationalpark, och uppsnyggning av del av Hansta och Rågsved. 

Dessutom har vi lämnats in synpunkter m.m. på olika detaljplaner m.m. Bla över nya 
kraftledningar på Järvafältet och vid Ålkistan, detaljplan i Frösundavik, över Östra 
Hagastaden kring Norrtull, detaljplan vid Telegrafberget, på del av Regionens 
Sjötrafikutredning och kring anordningar på Gärdet. 

Lokalavdelningen är med i Länsstyrelsens samrådsgrupp för natur- och friluftsliv, och 
samarbetar bl.a. med Nätverket Ny Grön Stad, Förbundet för Ekoparken m.fl. 



STF Stockholms lokalavdelning 

Ekonomisk berättelse 2020 

Resultaträkning 

Intäkter 

Verksamhetsstöd  0 
Aktivitetsbidrag  15 207,5 
Intäkter verksamhet  6 651 
Summa intäkter  21 858,5 

Kostnader 

Verksamhet   16 135 
Årsmöte   2 765,47 
Övriga möten   2 938 
Medlemskap andra föreningar 1 300 
Postbox   3 964 
Bankkostnader  1 771,2 
Kontorsmaterial/porto  0 
Arkivhyra   750 
Summa kostnader  29 623,67 

Årets resultat   -7 765,17 
 

Balansräkning 
Tillgångar 
Omsättningstillgångar 
Plusgirokonto   31 717,14 
Summa tillgångar  31 717,14 

 
Eget kapital och skulder 
Vid årets början  38 764 
Årets resultat   -7 046,86 
Summa eget kapital  31 717,14 

 
Skulder   0 

 
Summa skulder och eget kapital 31 717,14 
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