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Övergripande verksamhetsplan för STF lokalavdelning Göteborg. 
 

Allmänt/strategier 

 

Jml. STF stadgar för den lokala verksamheten skall lokalavdelning Göteborg: 

- sprida kunskap om den egna bygdens natur- och kulturvärden. 

- ordna aktiv fritid för STF medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur och 

   friluftsliv. 

- tillvarata frilufts-, miljö-, kultur- och naturvårdsintressen. 

- företräda STF och dess medlemmar lokalt. 

- verka för samarbete mellan lokala STF-intressen. 

- sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlemsvård lokalt. 

 

Styrelsen 

 

Mål: 

- Styrelsen samordnar verksamheten, så att den svarar mot anvisningarna i STF stadgar 

   för den lokala verksamheten. 

- En nyinvald styrelsemedlem skall snarast få en introduktion av övriga i styrelsen om den 

   dokumentation som ligger till grund för arbetet, samt styrelsens arbetssätt. 

- Alla styrelsemedlemmar skall vara väl insatta i STF organisation och känna till STF 

   visioner och mål. 

- Alla styrelsemedlemmar skall kontinuerligt ta del av den information som finns att läsa i 

   Nimbus och info till lokalavdelningar. 

- Alla nyinvalda styrelsemedlemmar skall snarast beredas plats i kursen för nyvalda som 

   STF centralt anordnar. 

 

Därvid skall: 

- en klar och tydlig rollfördelning preciseras inom styrelsen. 

- en nyinvald styrelsemedlem ges en mentor under en introduktionsperiod. 

- tydliga skrivna rutiner för introduktion av nyinvalda styrelsemedlemmar finnas. 

 

Interna aktiviteter 

 

Mål: 

- Samverkan med lokalavdelningarna och STF-anslutna anläggningar i närområdet skall öka. 

- Samverkan med liknande organisationer i närområdet men utanför STF, t.ex. 

  Studiefrämjandet, skall öka. 

- Lokalavdelning Göteborg skall utveckla olika aktiviteter och skapa ett programinnehåll 

   i dessa i enlighet med medlemmarnas önskemål. 

- Antalet deltagare vid de olika aktiviteterna skall öka. 
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Därvid skall: 

- kontakt med lokalavdelningar i närområdet och STF-anslutna anläggningar tas för  att 

   samordna aktiviteter. 

- de medlemmar som kommer till aktiviteterna engageras för att styrelsen skall få  

   idéer/önskemål om aktiviteter i framtiden. 

- aktiviteter samordnas med STF vandrarhem i närområdet. 

 

Externa aktiviteter 

 

Mål:  

Lokalavdelning Göteborg skall: 

- verka för STF framtida utveckling och vara en del av denna genom att engagera sig i frågor 

   som rör natur och kulturhistoriska intressen. 

- representera STF vid publika lokala evenemang. 

- verka för att kännedom om STF ökar. 

- producera en egen programfolder i samverkan med STF centralt. 

- ha en väl uppdaterad hemsida. 

 

Därvid skall: 

- det korta samt det långa programmet för aktiviteter utvecklas. 

- de personer som kommer till planerade aktiviteter och inte är medlemmar i STF värvas. 

- de profilprodukter som finns att tillgå från STF centralt användas vid aktiviteter. 

- de medlemmar som kommer till lokalavdelningens aktiviteter noteras, för att en bättre dialog 

   skall kunna föras med dem. 

- alla tillgängliga informationskanaler utnyttjas vid presentation av verksamheten. 

- aktivitetsledarna vara väl lämpade samt utbildade för uppdragen. 

 

Stöd och utveckling 

 

Mål: 

Lokalavdelning Göteborg skall: 

- få det stöd som behövs från STF centralt. 

- ha en egen fastställd verksamhetsplan, såväl övergripande som årsvis. 

 

Därvid skall: 

- styrelsen kontinuerligt föra en dialog med STF centralt avseende behovet av stöd. 

- styrelsen ta fram verksamhetsplanen för nästkommande år. 

- styrelsen ha en nära kontakt med Studiefrämjandet för samverkan inom lämpliga områden. 

 

Valberedning 

 

Mål: 

- Tillse att förtroendevalda har den kompetens samt engagemang som uppdraget kräver. 

 

Därvid skall: 

- vid rekrytering vara klart definierat vilken roll och ansvar den tillfrågade skall inneha. 

 

 


