STF Södertörn
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med STF Södertörn
den 25 mars, 2021, digitalt på Zoom
Närvarande: 23 medlemmar från STF Södertörn, samt 2 gäster från STF Kansli, närvarande
enligt lista.
1.

Mötets öppnande
STF Södertörns ordförande Annika Swedén hälsade samtliga välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
Agnes Söderberg från Studiefrämjandet berättade lite om deras verksamhet och att STF
är medlem i Studiefrämjandet. Agnes berättade att vi kan samarbeta kring olika
folkbildningsaktiviteter och gå utbildningar i bl a föreningskunskap.
Annika berättade också att vi har flera gäster från STF centralt. Anna Heimersson, som
är föreslagen som mötesordförande och Niclas Psarris som hjälper till med tekniken.
Dessutom kommer Ulrika Nordgren från STF kansli att berätta om nuläget i
organisationen och vilka planer som finns inför 2021.

2.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anna Heimersson

3.

Val sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marie Linder

4.

Val av rösträknare tillika justerare
Till rösträknare tillika justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Karin
Eklöf och Ebba Berglund.
Mötet beslutade också att komplettera med ytterligare en justerare pga att Ebba
Berglund hade problem med tekniken och var frånvarande under en längre stund. Mötet
föreslog och valde Ulf Bäckman

5.

Fastställande av röstlängd
Mötet beslöt att den upprättade närvarolistan skall gälla som röstlängd med 23 personer
närvarande.

6.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet beslutades vara behörigen utlyst.

7.

Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

Årsredovisning
8.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska
berättelsen för år 2020
Annika Swedén föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen, årets verksamhet
har präglats av pandemin och en del av verksamheten har pga smittspridning fått ställas
in. Trots detta har en del verksamhet kunnat genomföras. Dokumentet lades till
handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Tommy Blomster och lades till
handlingarna. Tommy framhöll också den fina ordning som kassören har på ekonomin.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende 2020 års
förvaltning.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2020
Mötet beslutade att resultat- och balansräkningen för år 2020 fastställdes.
11. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
12.

Föredragning av verksamhetsplan 2021
Annika Swedén föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2021. Ett mål är att nå nya
grupper, men också vårda alla de medlemmar som är återkommande aktiva. Vi vill
också öka STF Södertörns synlighet våra egna kommuner.

13.

Föredragning av budget för 2021
Annika Swedén informerade om den budget som styrelsen upprättat för 2021års
verksamhet.

14.

Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
Inga förslag förelåg.
Val

15.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Kerstin Murby föredrog valberedningens förslag. Mötet beslöt att styrelsen ska ha sex
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Dessa ledamöter är utöver ordföranden.

16.

Val av ordförande
Mötet valde enhälligt Annika Swedén, Nacka, till ordförande på ett år.

17.

Val ledamöter och suppleanter
Mötet valde följande personer till styrelseledamöter och med följande mandattider.
Ledamöter

Lotta Berg
Marie Linder

Omval 2 år till 2023
Omval 2 år till 2023

Marianne Björkman

Nyval 2 år till 2023

Mötet valde följande personer till styrelsesuppleanter med följande mandattider.
Suppleanter

Jessica Westling
Else-Marie Örback

Nyval 2 år till 2023
Nyval 2 år till 2023

18.

Val av revisorer
Mötet valde Brita Lagerstedt till ordinarie revisor, omval 1 år och Tommy Blomster till
revisorssuppleant, omval 1 år.

19.

Val av valberedning
Mötet valde följande personer att ingå i valberedningen:
Kerstin Murby, sammankallande
Anders Linder
Hans Hedström
Birgitta Nordfeldt

20.

Annonsering av utdelning av förtjänstmärken
Annika annonserade att tre förtjänstmärken kommer att delas ut senare när
smittspridningen så tillåter.
STF förtjänstmärke i brons kommer delas ut till Sven Eklöf med motiveringen: Sven
Eklöf föreslås få förtjänstmärke för sina mångåriga insatser och obrutna arbete för STF Södertörn.
Medlem i styrelsen i Södertörnskretsen sedan bildandet 2004 - 2009 och sedan som revisor 2010 - 2019.
På senare år har Sven lett vandringsresor i Sörmland, till Tiveden och Grövelsjön och ordnat många
vandringar lokalt, alltid med mycket berättelser och kulturella inslag. I år inleddes hösten för STF
Södertörn med en vandringsvecka i Stockholmstrakten förberedd och genomförd av Sven, vandringar som
betytt mycket för sammanhållningen i avdelningen just detta år.
STFs förtjänstmärke i brons tilldelas Ebba Berglund med motiveringen: Ebba har suttit i
styrelsen 2010 - 2012. Men framförallt ordnat vandringar varje år sedan (minst) 2008, i Södertörns
kommuner, ofta med mycket berättelser ur områdets kulturhistoria. (Tyresö, Nacka, Haninge, Huddinge)
Ebba har också lett vandringsresor till bl.a. Abisko. Varje onsdag vår och höst sedan 2013 har Ebba lett
veckovandringar, och detta speciella år när allt ställdes in under våren, så valde Ebba att vandra varje
onsdag hela sommaren och fram till mitten av november
STF förtjänstmärke i guld tilldelas Tord Thörnqvist med motiveringen: Tord Törnqvist är
en känd profil i STF, i Södertörn och Stockholm. Tord har i STF Södertörn framförallt bidragit med
vandringar och kulturaktiviteter i kommunerna Haninge och Huddinge. Han visar oss vägen till torp,
gårdar, skolor, smedjor, Moas torp och tingshus – och Paradiset. En eller flera aktiviteter har Tordan lett
för STF Södertörn varje år, (minst) sedan 2008 och fortfarande. Hans kunskap om och engagemang för
vandringsleder är stort, han har även engagerat sig i och spridit information om Sörmlandsleden. Tord har
varit valberednings ordförande i såväl STF Södertörn som STF Stockholm i flera år.
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Övriga frågor
Information om kommande aktiviteter lämnades och det påtalades att det är viktigt att
vi på våra aktiviteter följer de rekommendationer som FHM slagit fast.
De nya styrelseledamöterna Marianne Björkman och Els-Marie Örback fick presentera
sig.
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Mötets avslutande
Mötesordförande Anna Heimersson tackade samtliga för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Annika Swedén tackade den avgående ledamoten Birgit Källström, som efter många år lämnat
sitt uppdrag i styrelsen, med 10 meter på Kungsleden.

Anna Heimersson
Mötesordförande

Karin Eklöf
Justerare

Marie Linder
Mötessekreterare

Ebba Berglund
Justerare

Ulf Bäckman
Justerare

