STF Södertörn

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för STF Södertörn lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2020

Årsmöte
Ordinarie årsmöte för STF Södertörn hölls den 16 februari 2020 på STF Lilla Tyresö
Vandrarhem. 30 medlemmar deltog i mötet. Under årsmötet informerade Johanna
Murray, kommunikationsstrateg från STF om aktuella frågor inom STF. Före mötet
bjöds alla medlemmar in till en guidad busstur runt Tyresö kommun. Turen handlade
om Tyresös historia och utvecklingen fram till en modern kommun. Efter turen bjöds
det på kaffe/te och smörgåsar.
Medlemmar
Till medlem i STF Södertörn antas den som är medlem i STF och aktivt ansöker om
medlemskap i lokalavdelningen. STF Södertörn omfattar Haninge, Huddinge, Nacka,
Tyresö och Värmdö kommuner. Även STF-medlemmar boende utanför de fem
kommunerna kan bli medlemmar i STF Södertörn.
Antalet medlemmar i STF Södertörn var vid 2020 års utgång 531 stycken.
Medlemsantalet har ökat för varje år från 317 vid utgången av år 2014, till 492 år 2019.
Av medlemmarna bor 57 (54) i Haninge kommun, 51 (57) i Huddinge, 164 (160) i
Nacka, 70 (64) i Tyresö, 37 (34) i Värmdö och (154) 137 i övriga kommuner i landet,
varav en stor del i Stockholms kommun. Siffror i parentes från föregående år.
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Annika Swedén
Kassör
Vibeke Bildt
Sekreterare
Marie Linder
Ledamot
Eva-Lena Ahlqvist
Ledamot
Lotta Berg
Ledamot
Birgit Källström
Suppleant
Kjell Larsen
Suppleant
Martin Sundin
Suppleant
Jörgen Ottosson

Nacka
Huddinge
Tyresö
Stockholm
Nacka
Nacka
Stockholm
Nacka

Jörgen Ottosson och Martin Sundin har på egen begäran bett att få lämna sina uppdrag,
som suppleanter i styrelsen under året.
Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen. Varav 6 hållits digitalt och 3 utomhus.
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Revisorer
Revisorer har under året varit Brita Lagerstedt med Tommy Blomster som suppleant.
Valberedning
Till valberedning valdes vid årsmötet följande personer: Kerstin Murby, Nacka,
sammankallande, Anders Linder, Tyresö, Hans Hedström, Värmdö och Birgitta
Nordfeldt, Nacka.
Organisation
Arbetet inom styrelsen har fördelats enligt nedan:
Annika Swedén
Vibeke Bildt
Marie Linder
Annika Swedén
Eva-Lena Ahlqvist
Lotta Berg
och Birgit Källström

ordförande
kassör
sekreterare
annonsering i Mitti och NVP, hemsida
medlemsregistrering
programplanering

Ansvaret att skriva nyhetsbrev har under året legat utanför styrelsen och fullgjorts av
Ulf Bäckman.
Programverksamhet 2020
Birgit Källström och Lotta Berg har ansvarat för planeringen av programmet 2020. Till
programarbetet har alla medlemmar inbjudits. Ett digitalt planeringsmöte har hållits
under våren. Förutom styrelsen har ett stort antal personer bidragit till programarbetet.
Birgit Källström och Lotta Berg har sammanställt texter som Eva-Lena Ahlqvist har
textgranskat och Annika Swedén har arbetat vidare med för att få in i programfoldrar
och på hemsidan.
Vandringens dag planerades och genomfördes av, förutom styrelsen, Brita Lagerstedt,
Sven Eklöf, Ebba Berglund, Kerstin Murby och Inger Johannesson.
På grund av den pågående pandemin i enlighet med STFs Coronariktlinjer och för att
förhindra smittspridning har flera av de planerade aktiviteterna förändrats avseende
högsta antal deltagare. Av samma skäl har styrelsen under våren och senare delen av
hösten beslutat att ställa in ett antal planerade aktiviteter.
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AKTIVITETER 2020 – sammanställning av antal deltagare
Våren
12/1
29/1
3/2
12/2
16/2
20/2
3/3
8/3-15/3
Summa

Nationalmuseum, Sthlm
Stadsarkivet - Liljeholmskajen, Sthlm
Solsäter, Tyresö
Svemester, Värmdö
Årsmöte med bussresa, Tyresö
Upplev Ekensholmsbanan, Sthlm
Markuskyrkan i Björkhagen, Sthlm
Fjällresa Storlien, Jämtland

Deltagare
24
28
30
44
32
27
29
19
233 deltagare

Våren 2020: 8 aktiviteter, 233 deltagare, 29 per aktivitet. 8 inställda aktiviteter.
2019: 17 aktiviteter, 405 deltagare, ca 24 per aktivitet. 2018: 12 aktiviteter, 219 deltagare, ca 18 per
aktivitet. 2107: 15 aktiviteter 302 deltagare, ca 20 per aktivitet.
Veckopromenader våren 2020: 1 med 4 deltagare i Erstavik därefter inställt.
2019: Tyresö, 10 st, 104 deltagare; Erstavik 10 st, 115 deltagare; Fisksätra 9 st, 37 deltagare =256 st.
2018: Tyresö 11 st, 102 deltagare; Erstavik 15 st 157 deltagare = 259 deltagare.
2017: Tyresö 10 st, 83 deltagare; Nacka 12 st, 99 deltagare = 182 deltagare.
Hösten
17/8
19/8
21/8
23/8
12/9
12/9
12/9
12/9
17/9
3/10
10/10
14/10
20/10

Vandring i Farsta, Stockholm
Vandring runt Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm
Vandring i Björnö Naturreservat Ingarö, Värmdö
Vandring i stiglös terräng Tyresta, Haninge
Ältasjön runt – Vandringens dag (VD), Nacka
Familjevandring med tipsfrågor Lillsved - VD, Värmdö
Skärgårdsvandring 10 km Lillsved - VD, Värmdö
Skärgårdsvandra 6 km Lillsved - VD, Värmdö
Barnsjön runt, Tyresö
Signaturled Norra Sörmland, Paradiset, Huddinge
Vandring på Ingegerdsleden, arr. Södra Uppland
Långholmen – Promenad och fängelsebesök, Sthlm
Brandområdet i Tyresta, Haninge

Deltagare
13
12
13
9
9
20
27
9
10
20
11
15 = 168

Hösten 2020: 13 aktiviteter, 168 deltagare, ca 13 deltagare/aktivitet. 4 inställda
2019: 19 aktiviteter, 476 deltagare, ca 25 per aktivitet. 2018: 12 aktiviteter, 196 deltagare, ca 16 per
aktivitet. 2017: 14 aktiviteter, 244 deltagare, ca 17 per aktivitet.
Veckopromenader hösten 2020: Tyresö 11 st, 84 deltagare; Erstavik 12 st, 147 deltagare;
Fisksätra 7 st, 32 deltagare; totalt = 263 deltagare.
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2019: Tyresö 11st, 102 deltagare; Erstavik 12st, 155 deltagare; Fisksätra 9st, 48 deltagare = 305 delt.
2018: Tyresö 11st, 110 deltagare; Erstavik 13st, 138 deltagare, Fisksätra 9st, 80 deltagare = 328 delt.
2017: Tyresö 11st, 114 deltagare; Erstavik 13st, 128 deltagare = 242 deltagare.
Hela 2020 totala antalet aktivitetsdeltagare: 402 (exkl. veckopromenader).
År 2019: 881 deltagare. År 2018: 415 deltagare. År 2017: 546 deltagare.
Veckopromenader 2020 Tyresö, Erstavik och Fisksätra 31 promenader med 267 deltagare.
2019 Tyresö, Erstavik och Fisksätra 61 promenader med 561 deltagare.
2018 Tyresö, Erstavik och Fisksätra 59 promenader med 587 deltagare.
2017 Veckopromenader Tyresö och Erstavik 46 promenader med 424 deltagare.

Hela året 2020, 869 deltagare på aktiviteter inklusive veckopromenader
2019, 1442 deltagare. 2018, 1002 deltagare. 2017, 970 deltagare. 2016, 982 deltagare.

Marknadsföring och medlemsrekrytering
Under 2020 har STF Södertörns aktiviteter mer sparsamt anmälts till införande under
På Gång i Mitt-i-tidningarna i Södertörns kommuner och i Nacka Värmdö Postens
kalendarium. Framförallt pga att aktiviteterna tidigt blivit fullbokade och sedan också
för att studiebesök ställts in på grund av pandemin. De aktiviteter som skickats in och
också publicerats har i första hand varit promenaderna i Nacka och Tyresö och då
ibland även med bild.
STF Södertörns Facebooksida har nu 226 följare, (182, 2019) och har använts dels för
marknadsföring av våra aktiviteter, dels för att med bilder berätta om aktiviteter som
varit.
Nyhetsbrev sänds med e-post till intresserade medlemmar i STF Södertörn, till STFs
kansli och till andra ABC-avdelningar. 13 nyhetsbrev har skickats ut under året till ca
350 adresser. Avdelningen har delat ut 2000 programfoldrar under våren och 1000
foldrar under hösten. Foldrar har lagts ut på bibliotek, vårdcentraler, kommunernas
informationsställen, vandrarhem, Friskis & Svettis-lokaler m. fl. platser. Foldrar delas
också regelbundet ut till deltagare i våra aktiviteter.
Affischering för våra aktiviteter har under året varit mycket begränsad.
Personlig påverkan är viktig. Den sker exempelvis vid aktiviteter mot deltagare, som
inte är medlem. Personliga kontaktnät används också i stor utsträckning.
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Information och marknadsföring har under året resulterat i 77 nya medlemmar till STF
Södertörn. Avdelningen har själva rekryterat ca 10 nya medlemmar. Eftersom vi också
har medlemmar som har lämnat, blir nettoökningen 39 medlemmar under 2020.
Övrig verksamhet
STF Södertörn skulle ha deltagit i vårens ABC-möte men detta blev pga av Corona
inställt. Däremot tog Annika initiativ till ett digitalt möte under hösten, ett ABCDImöte den 4 november. Dvs även STF Östra Sörmland och STF Gotland deltog liksom
Norra Roslagen, totalt deltog 10 lokalavdelningar. Från STF Södertörn deltog även
Eva-Lena, Lotta och Birgit. Mötena möjliggör samordning och erfarenhetsutbyte. En
del utbyte av aktiviteter har skett.
STF Södertörn genomförde sin del av STFs nationella aktivitet ”Vandringens dag” den
12 september 2020. ”Vandringens dag” genomförs för att inspirera fler till vandring.
Trots regnet så deltog 67 personer i olika aktiviteter. Fyra vandringar genomfördes. En
vandring Ältasjön runt 7 km. I Lillsved: en familjevandring på 2,5 km, en vandring på
6 km och en 10 km. Efter vandringarna höll Stephan Styfberg en kortare föreläsning om
Lillsved.
Annika är medlemsombud och deltog i STFs Riksstämma i maj som hölls helt digitalt.
Annika är också en av STFs tre Lokalavdelningsstödjare och har i den rollen deltagit i
STFs referensgrupp.
Ett medlemsmöte om STF:s framtida mål planerades 12/5 men ställdes in pga pandemin
I februari deltog Eva-Lena och Annika i ett centralt möte på STF om nytt internt
datasystem som bl.a. ska ersätta det nuvarande medlemssystemet Miranda. Arbetet med
det nya systemet har sedan av ekonomiska skäl pga pandemin avbrutits.
Digitala träffar inför Vandringens dag höll STF för hela landet 19/3 och 12/9, Birgit och
Annika deltog. STF uppmanade lokalavdelningarna att skicka in förslag på Dagsturer
för uppläggning på hemsidan. Vi skickade in två, Björnö på Ingarö och Källtorpssjön
runt.
Nätverksträffar för lokalavdelningar hölls i maj och juni, Birgit, Lotta, Eva-Lena och
Annika deltog.
Annika deltog i träff för nyvalda ordföranden 15/6 och lokalavdelningskonferens 10/10.
Birgit och Annika har deltagit i två digitala nätverksträffar för vandring och
Signaturleder som STF drivit som särskilt projekt under två år.
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Kontakt har tagits med Föreningen Sörmlandsleden, för uppsättning av E6 skyltar för
den del av Europaled 6 som löper parallellt med Sörmlandsleden. I december satte Kjell
upp den första markeringen på Etapp 1 av Signaturled Norra Sörmland, lika med etapp
1 av Sörmlandsleden.
Lotta har deltagit i ett möte om riskhantering anordnat av Haninge föreningsråd.
Under våren hade lokalavdelningen kontakt med Järla IF om initiativet Friska Nacka
och spred information om möjligheten att leta kontroller i naturen med hjälp av karta.
Samtidigt informerades om motsvarande initiativ i våra andra och i närliggande
kommuner, t.ex. hittaut.nu.
STF Södertörn har ett löpande samarbete med Studiefrämjandet, som stödjer
föreningens verksamhet med lokaler, kopiering och utskrifter, marknadsföring och
aktivitetsbidrag.
På grund av pandemin blev det inte möjligt att bjuda in till en avslutningsträff för
styrelse och aktivitetsledare inom STF Södertörn. Istället skickade ordföranden en
julhälsning till aktivitetsledare och tackade för deras engagemang under året som gått.
Ekonomi
Avdelningens ekonomi är god. Avdelningens intentioner är att succesivt minska det
egna kapitalet till en rimlig buffertnivå. I budgeten planerades därför för ett underskott
på 13 500 kr, framförallt avseende aktiviteterna. Slutresultatet för arrangemangen visar
ett underskott om 7 200 kr. Bidraget för 2019 från STF frös inne p.g.a. STFs akuta
ekonomiska problem i samband med pandemiutbrottet i mars. STF Södertörn kunde
dock söka och få ett bidrag från Studiefrämjandet på 6 600 kr. Till hösten tog
lokalavdelningen beslutet att inte ta betalt för aktiviteter där vi inte själva har några
särkostnader. Styrelsen beslutade även att stå för tryckkostnaden av höstens folder och
att avsäga sig det bidrag som STF sedan betalde ut till lokalavdelningarna i december.
Samtidigt gick kostnaderna för styrelsens arbete ner då möten fr. o m. mars t.o.m.
december hållits antingen utomhus eller digitalt, och varken dragit kostnader för lokaler
eller fika. Pandemin har för lokalavdelningen ekonomiskt i första hand betytt att både
kostnader och intäkter för arrangemang minskat med hälften. Utfallet i övrigt följer i
stort sett budget, och resultatet för året visar ett totalt underskott om 11 774 kr.
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Uppföljning av Verksamhetsplan 2020
Vi arbetar ”för att göra STF Södertörn mer synligt inom våra fem kommuner och visa
vad STF står för”.
Målet är långsiktigt och svårt att mäta konkret. En indikation på att vi är på rätt väg är
tillströmningen av nya medlemmar, både till STF och till STF Södertörn. Påverkan sker
regelmässigt vid våra aktiviteter, och många har blivit nya medlemmar i STF vid
deltagande i våra resor, promenader och vandringar m.m.
En tydlig och ökande trend är också att våra aktiviteter snabbt blir fulltecknade och
t.o.m kraftigt övertecknade. De senaste året/åren gäller detta inte bara studiebesök och
resor utan även vandringar.
Självklart har coronapandemin påverkat verksamheten. Av vårterminens mycket
ambitiösa program hann vi genomföra åtta, samtliga mycket lyckade och välbesökta
aktiviteter innan vi blev tvungna att ställa in 13 stycken (även de ofta fulltecknade).
Under hösten hade vi planerat för utomhusaktiviteter, mestadels vandringar under
augusti, september, oktober - 12 stycken som också kunde genomföras. Dessa
vandringar fick stor tillströmning och många deltagare var återkommande. Fyra
inomhusaktiviteter under november och december fick ställas in.
Vår intention är som tidigare att se till att STF Södertörn finns med i alla kommuners
föreningsregister och att våra aktiviteter noteras inom respektive kommun. Uppgifterna
om Södertörn har i år uppdaterats i Haninge, Huddinge och Tyresö.
En ambition 2020 har varit att ”vi ökar vår synlighet, söker kontakt och samarbetar med
nya grupper, såsom barnfamiljer, unga vuxna och människor med annan etnisk och
socioekonomisk bakgrund”. Även detta måste ses som långsiktigt.
Vandringens dag har varit något av en dörröppnare i sammanhanget. Då har vi ordnat
vandringar som riktar sig direkt till barnfamiljer och detta har slagit väl ut. Detsamma
gäller att vandring på helgerna har lockat personer i arbetsför ålder.
Promenaderna i Fisksätra fortsätter i samarbete med Källan, ett råd- och stödcenter,
som drivs av Stockholms stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka, Stockholms katolska
stift och muslimernas förening i Nacka.
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Vår marknadsföring har fortsatt som tidigare med programfoldrar, på hemsida och
Facebook, samt i lokaltidningarnas kalendarier. Övrig marknadsföring har varit
betydligt mer sparsam än föregående år och vi har inte deltagit i kommundagar detta år.
En informationskväll om Svemester i Gustavsbergs biblioteket i februari, med Maria
Ros Jernberg var fylld till bristningsgränsen. Ett resultat av bl.a. att vi har samarbetat
med Värmdö kommun, som drev en aktiv marknadsföring för detta.
Vi samarbetar normalt en hel del med STF-anläggningar för att ordna resor och
utflykter: Skidresan till STF Storliens fjällgård kunde genomföras, i övrigt fick
planerade resor med övernattningar på flera vandrarhem ställas in.
Samtliga STF-anläggningar inom våra kommuner får programfoldern vår och höst. I
samband med Vandringens dag hade vi ett aktivt och mycket bra samarbetade med STF
Lillsveds vandrarhem.
Tack
Styrelsen framför ett varmt och hjärtligt tack till alla dem som på olika sätt stöttat
avdelningens verksamhet, genom deltagande i programarbete, hjälp med affischering
och folderspridning och genom att leda olika aktiviteter. Ett tack riktas även till
Studiefrämjandet, som bl.a. upplåtit lokaler för styrelsemöten, hjälpt oss med
marknadsföring och stöttat folkbildande verksamhet. Tack till STF centralt som stöttat
bl.a. med digital möteshjälp. Ett varmt tack till Johanna och Jessica på Lilla Tyresö
vandrarhem som flera gånger stått värdar för våra årsmöten och för en rad aktiviteter.
Ett alldeles särskilt tack till alla er som deltagit i aktiviteter, vandringar och promenader
och hjälpt oss att bidra till spännande, glada och välgörande upplevelser i naturen även
detta år!
Södertörn i januari 2021

Annika Swedén, ordförande Vibeke Bildt

Eva-Lena Ahlqvist

Lotta Berg

Kjell Larsen

Birgit Källström

Marie Linder
9 (9)

