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STF Bråvalla
Verksamhetsberättelse för 1 januari-31 december 2020
2020 - ett annorlunda år
De två första månaderna på året började ungefär som vanligt med årsmöte, resemässa och aktiviteter
inomhus. Mars månad kom och förutsättningarna för all verksamhet ändrades totalt. Samhället blev taget på
sängen av det farliga virus som spred sig över världen och som slog till med stor kraft. Restriktioner och
begränsningar förändrade i ett slag våra liv. Den näring vi verkar i, turistnäringen, drabbade snabbt
begränsningarna hårt. STF var nära konkurs, men inte ens ett virus kan stjälpa en så populär förening som STF.
Med gamla och nya medlemmars stöd har föreningen överlevt och fortsätter möjliggöra för fler att upptäcka
Sverige.
För vår lokalförening, STF Bråvalla, innebar pandemin att planerade aktiviteter hastigt fick ställas in. När våren
övergick till sommaren och den första förskräckelsen lagt sig, tänkte vi om och fokus blev att utomhus upptäcka
och återupptäcka vårt närområde. Till styrelsens och medlemmarnas förtjusning annonseras den ena
aktiviteten efter den andra. Ett stort tack till alla goda idéer och till guiderna för ett outtröttligt engagemang
och arbete.
Styrelsen under året
Christer Goldhammer: Ordförande och kommunikationsansvarig
Ann-Marie Lind: Kassör
Inga-Britt Gustafsson Ström: Sekreterare och arkivansvarig
Lisa Svedman Hammar: Ledamot och programansvarig
Elisabet Nyström: Ledamot och IT-ansvarig
Kari Adolfsson: Ledamot och färdledare
Tomas Svedman: Ledamot
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet samt 3
arbetsmöten för att ta fram aktiviteter för vår- och höstprogram.
Christer skickade under pandemins första månader 10 veckobrev för att informera och hålla ihop styrelsen.
Nödvändiga beslut fattades via mejl. I juni återupptogs mötena fysiskt. Dessa genomfördes under
sommarmånaderna utomhus på vandrarhemmen Mem och Abborreberg. Under hösten genomfördes mötena
inomhus i större lokal än vanligt för att hålla smittsäkert avstånd.
En ny rutin för hantering av styrelseprotokoll, med syfte att förtydliga arbetsgången, infördes under slutet av
året. Under året har ”Handledning för funktionärer i STF Bråvalla” påbörjats och ska vara under ständig
utveckling. Syftet med handledningen är bl a att vara stöd till introduceringen av nya i styrelsen.
Medlemsrekrytering medlemmar
Glädjande nog blir vi fler i lokalavdelningen. Under året har 35 medlemmar värvats av lokalavdelningen till STF.
65 medlemmar (inkl barn)har genom sitt STF medlemskap också anslutit sig till lokalavdelningen. Varje år
lämnar ett antal medlemmar STF och då upphör anslutningen till lokalavdelningen. Vid slutet av året har STF
Bråvalla 626 medlemmar.
Ekonomi
Pandemin har starkt påverkat ekonomin för STF. Enligt beslut kommer bidragen som STF betalar ut till
lokalavdelningarna att minskas under de närmaste åren. STF Bråvallas ekonomi är dock god och klarar några års
minskade bidrag. Ett bra sätt för lokalföreningen att öka intäkterna är att värva nya medlemmar, vilket alla kan
bidra till. Första året går medlemsavgiften oavkortat till lokalföreningen.
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STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. För verksamhetsåret 2020 blev resultatet
positivt = 2 213,90 kr
Verksamhetsplan
2020 års verksamhetsplan beslutades på årsmötet 2020 och fastställdes på styrelsemötet den 9 mars. Detta
innebar att planen fastställdes innan pandemin och styrelsen har därigenom haft svårt att uppnå uppsatta mål.
Framförallt har detta drabbat medlemsrekryteringen och antalet aktiviteter. Till det positiva hör distributionen
av programfoldrar, opinionsbildningen och kontakterna med vandrarhemmen, som legat på planerad nivå eller
har ökat.
Program och aktiviteter
Styrelsens arbete med varierande program vår och höst som uppskattas av medlemmarna. Medlemmar är
välkomna att lämna förslag på aktiviteter och även genomföra dem.
Pandemin gjorde att de flesta inomhusaktiviteter ställdes in under året. Behovet av att träffa andra människor,
även om det måste ske med fysiskt avstånd och ingen samåkning, blev större vartefter året gick. Kreativiteten
var stor inom såväl styrelsen som bland medlemmar. Resultatet blev att vandringar i närområdet i såväl i
naturmiljö som i stadsmiljö genomfördes, om än i mindre grupper. Detta annorlunda år avslutades med
”Norrköping Light Festival”, 2 vandringar med totalt 17 deltagare som njöt av fantastiska ljuskonstverk i vackra
Norrköping.
Samtliga aktiviteter annonserades på hemsidan och med mejl till medlemmarna.
Ett medlemsmöte med syfte att ge input till ett nytt måldokument för STF 2021-2026 genomfördes 26
september. I mötet som genomfördes som en workshop deltog 8 medlemmar.
Totalt har lokalavdelningen genomfört 22 aktiviteter med 321 deltagare, vilket ger ett genomsnitt på 14
deltagare per aktivitet. Ett lyckat resultat under pågående pandemi! De flesta har varit medlemmar och 75% av
deltagarna har varit kvinnor.
Tisdagsvandringarna har genomförts april-oktober, med undantag för 2 pandemimånader, totalt har 213
deltagare vandrat i Vrinneviskogen.
Marknadsföring och opinionsbildning
Under året har genomförts 3 PR-arrangemang. Resemässan i Norrköping 8 februari samt 2 vandringar på
Vandringens Dag 12 september.
Resemässan gav 20 nya medlemmar till STF samt 32 nya medlemmar till STF Bråvalla. Mässor är ett ypperligt
tillfälle att presentera STF Bråvalla och värva nya medlemmar. Planen är att fortsätta vara med när mässorna
kan genomföras igen.
Vandringens Dag genomfördes 12 september med 2 vandringar i Glotternskogen och på Kättsättersleden.
Totalt deltog 28 deltagare.
Programfoldern har funnits med vid varje PR-arrangemang samt har lagts ut på biblioteken inom
verksamhetsområdet. Foldern som togs fram i december för kommande verksamhetsår distribueras till
biblioteken i Norrköping när de öppnar igen efter pandemistängningen.
Lokalföreningens hemsida och facebook-sida har uppdaterats kontinuerligt.
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Viktig marknadsförning är notiser i lokala medier, där vi synts 18 gånger under året samt publicering av text och
bilder på Facebook.
Lokalföreningen har verkat som remissinstans i 3 frågor. Remissvar har lämnats till Trafikverket angående
vägplan längs Djurövägen och angående Ostlänken samt till Finspångs kommun angående detaljplan för
Grosvald1:3.
Utbildning
Inga-Britt, nyvald sekreterare, har deltagit i kurs för nyvalda som denna gång genomfördes digitalt med
verktyget Teams, vilket fungerade utmärkt. Planen är att de nyvalda i lokalavdelningarna även ska träffas fysiskt
vid senare tillfälle.
Samverkan
Under året har lokalavdelningen haft 12 kontakter med vandrarhemmen inom närområdet, vi har haft
styrelsemöten där, vi har lämnat programfoldrar och genom telefonsamtal. Detta har uppskattats mycket av
vandrarhemmen.
Under året har gemensamma träffar, såsom nätverksträff, lokalavdelningskonferens och ordförandekonferens
genomförts digitalt med gott resultat. Verktygen har blivit bättre och vi lär oss ständigt mer om hur vi
genomför möten digitalt och kommer med stor sannolikhet vara ett komplement framöver.
Som lokalavdelning i STF är vi med i Studiefrämjandet. Christer och Inga-Britt har haft ett möte med
Studiefrämjandet i Norrköping för att få en introduktion och få klarhet i vad de kan bistå oss med.
Övrigt
Helsa vårdcentral Skarptorp, Norrköping driver ett projekt mot ofrivillig ensamhet.
Vid en träff 12 oktober deltog Elisabet från STF Bråvalla. Hon fick tillsammans med andra inbjudna, från ideella
och kommunala verksamheter, diskutera dessa frågor. Elisabet informerade om våra vandringar, där man kan
finna nya bekantskaper. Från vårdcentralen deltog psykolog Elin Färnstrand samt kurator och dietist.
Lokalavdelningen får fortfarande mejl om projektet. Vad vi känner till har ännu ingen vänt sig till STF Bråvalla.
Avslutning
Tillsammans gjorde vi detta annorlunda år till ett framgångsrikt år för STF Bråvalla. Styrelsen vill rikta ett
hjärtligt tack för samarbete under året. Vi tackar också de som så välvilligt vill ta emot oss vid besök och
utflykter även om det detta år inte gick att genomföra, men vi kommer när det är möjligt igen. Sist men inte
minst vill vi tacka alla som på olika sätt varit delaktiga i vår förening, utan vilkas insatser det inte skulle blivit
några intressanta arrangemang.
Norrköping i januari 2021
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