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Protokoll fört vid årsmöte med STF Bråvalla söndagen den 13 februari 2022 
Plats: Vilbergens Bowling, Norrköping 

 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Christer Goldhammer förklarade mötet öppnat. 

2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet fann att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna. Röstlängd, 34 medlemmar, fastställdes 

genom upprop.  

3 Val av mötets ordförande 

Till mötets ordförande valdes Christer Goldhammer. 

4 Val av mötets sekreterare 

Till mötets sekreterare valdes Inga-Britt Gustafsson Ström 

5 Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenterades och fastställdes. 

6 Val av justerare tillika rösträknare 

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gunilla Andersson och Tomas Svedman 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för STF Bråvalla 1 januari-31 december 2021 finns att läsa på STF Bråvallas 

hemsida. 

Christer Goldhammer läste upp delar av texten. Vissa punkter uppmärksammandes extra. Även 2022 

präglades av pandemi och restriktioner. Aktiviteter genomfördes inte bara en gång, utan repriser 

genomfördes för att fler medlemmar skulle ha möjlighet att delta. Ett 10-tal av föreningens 

medlemmar har engagerat sig och anordnat aktiviteter. Totalt 52 aktiviter har genomförts under 

året. Medlemmarna är välkomna att lämna förslag till aktiviteter. 

Vår verksamhet har fått beröm inte bara inom STF utan även Region Östergötland har berömt vårt 

engagemang för att ha aktiverat människor under pandemin. Christer Goldhammer deltog 

tillsammans med Studiefrämjandet i en av Region Östergötland konferens om att få ut människor i 

naturen.  

Förutom kulturprogram genomför lokalavdelningen 2 studiecirklar ”Vad är allemansrätten?” som 

kommer att avslutas med en tipspromenad för medlemmarna och en studiecirkel som arbetar med 

säkerhet vid vandringar, denna följs med stort intresse hos STF. 

Till skillnad från flera andra föreningar har STF Bråvalla har behållit medlemmar och också värvat nya. 

Lokalföreningen har idag drygt 600 medlemmar. 
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STF har ansträng ekonomi, bidrag till lokalavdelningarna har halverats. STF Bråvalls ekonomi är god, 

vi klarar några år till. 

Årsmötet genomfördes utomhus i Abborreberg, 38 medlemmar deltog. 

Det är med glädje och stolthet vi genomfört även detta pandemiår. Verksamhetsberättelsen 

godkändes. 

8 Styrelsens ekonomiska berättelse 

Christer Goldhammer föredrog resultat -och balansräkningen. Resultatet för verksamhetsåret 2021 

gav ett underskott på 9 965,30 kr. Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 66 563,49 kr.  

 

Den föredragna ekonomiska berättelsen godkändes. 

Fastställs, att förlusten hanteras enligt styrelsens förslag, samt att styrelsens ledamöter ges 

ansvarsfrihet. 

 

9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av Rogerth Kratz. Revisorerna tillstyrker att resultat- och 

balansräkning fastställs, att förlusten hanteras enligt styrelsens förslag, samt att styrelsens ledamöter 

ges ansvarsfrihet. 

 

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. 

11 Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen 

Avgiften fastställdes till 0 kr även för 2022. 

12 Föredragning av årets verksamhetsplan 

Förslag till verksamhetsplan finns presenterad på hemsidan. Christer Goldhammer gick igenom 

verksamhetsplanen. I avsnittet Utbildning ska tilläggas att 1 medlem deltog 2021 i Studiefrämjandets 

ledarututbildning L1. 

13 Föredragning av årets budget 

Christer Goldhammer gick igenom förslaget till budget för 2022. Årsmötet tillstyrkte budgeten. 

14 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 

Inga förslag eller motioner har inkommit till styrelsen. 

15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen, samt mandatperiod 
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Beslutades att antal ledamöter innevarande år ska vara 7, inklusive ordförande. Ordförande väljs på 

ett år. Mandatperiod för ledamöter är normalt två år. 

16 Val av ordförande för ett år 

Till ordförande för ett år omvaldes Christer Goldhammer. 

17 Val av övriga ledamöter 

I tur att avgå är Elisabeth Nyström. 

Valberedningen föreslår omval av Elisabet Nyström för 2 år 

Valberedningen föreslår nyval av: 

Thomas Carlsson för 2 år 

Det finns en vakans. Inget intresse från medlemmarna på årsmötet att engagera sig i styrelsen. 

Styrelsen får i uppdrag att adjungera 1 person att arbeta inom styrelsen. 

Årsmötet beslutade att välja: 

Elisabet Nyström omval för 2 år 

Thomas Carlsson nyval för 2 år 

(Inga-Britt Gustafsson Ström, Tomas Svedman och Kari Adolfsson har ett år av två år kvar). 

 

För 2022 kommer alltså styrelsen ha följande sammansättning: 

Christer Goldhammer, ordförande, mandattid 1 år 

Inga-Britt Gustafsson Ström, mandattid 1 år 

Tomas Svedman, mandattid 1 år 

Kari Adolfsson, mandattid 1 år 

Elisabet Nyström, mandattid 2 år 

Thomas Carlsson, mandattid 2 år 

En vakans 

 

18 Val av revisorer 

Årsmötet valde Åke Öberg och Rogerth Kratz till revisorer för 1 år. 

19 Val av ledamöter till valberedning varav en sammankallande 

Inga förslag finns från valberedningen. Mötet beslutar att välja Gunilla Andersson och Kristina 

Spännar till valberedning för 1 år. Sammankallande är Gunilla Andersson. 

20 Övriga frågor 

Namnfrågan STF Bråvalla. Ordförande och Elisabet Nyström redogjorde för bakgrunden till namnet 

STF Bråvalla. De flesta lokalavdelningar har ett namn så att alla förstår vad de kommer ifrån. Vårt 

namn skulle kunna vara STF Norrköping. Diskussion för och emot. Inga beslut detta årsmöte, 

synpunkter skickas till styrelsen. Vad är ett bra namn? Beslut fattas årsmötet 2023. 
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STF förtjänstmärke. STFs styrelse har beslutat att dela ut STFs förtjänstmärke i silver till Christer 

Goldhammer som verkat förtjänstfullt inom föreningen under 25 år. Elisabet Nyström överlämnade 

märket till Christer. Vad vi vet har ingen inom avdelningen tilldelats förtjänstmärket i silver. 

Inga övriga frågor framlades. 

21 Årsmötet avslutas 

Christer Goldhammer avslutade mötet. Ann-Mari Lind, som avgår ur styrelsen avtackades med bok, 

blommor och väska. Avgående valberedera Lars Löfman avtackades med bok och blommor. Därefter 

förklarades årsmötet avslutat. 

Efter årsmötet höll Mikael Andersson ett mycket uppskattat och intressant föredrag om kända och 

okända personer i Norrköping. Även han tackades med blommor och bok. 

 

 

Inga-Britt Gustafsson Ström, mötessekreterare Christer Goldhammer, mötesordförande 

 

Justeras    Justeras 

 

Gunilla Andersson    Tomas Svedman 


