
SVENSKA  TURISTFORENINGEN  SODERTALJE  -  NYKVÅRN

Lokalavdelning

1(2)

Verksamhetsberättelse  för  år  2019

Lokalavdelningens  årsmöte  hölls  torsdagen  den 21 februari  2019  iAllaktivitetshuset,  Saltskog,

Södertälje-  Antalet  deltagare  var  23 st.

Efter  årsmötesförhandlingarna  hade  vi  en aktivitet  "Film  om  ångfartyget  Ejdern".

En  enkel  måltid  avslutade  årsmötet.

Styrelsen

Årsmötet  besföt  om  Qjande  sammansättning  av styrelsen  för  år 2019.  Styrelsemedletmnarnas

ansvarsomrade  fastslogs  vid  det efter  arsmötet  toljande  konstituerande  styrelsemötet:

Ordförande:  Patrik  Almlöf

Vice  ordförande:  Kerstin  Wicknem

Sekreterare:  Britt-Marie  Thor

Kassör:  Uno  Tholsson

Folderansvarig:  Pia  Lillieborg

Ledamot:  Susanne  Bergman

Webbansvarig:  Styrelsen

Programgrupp:  Ramona  Kraffl  (samtnankallande)  samt  Styrelsen

Hemsideansvarig:  Ordf.

Kontaktperson  Nykvarn:  Peter  Swärd

Revisor:  Nils-Erik  Eriksson

Valberedning:  Vakant

Medlemsantal  vid  utgången  av  2019

Antalet  medlemmar  s lokalavdelningen  var  114  st. (121 st. föregående  år)

Protokollförda  styrelsemöten

Styrelsen  har  under  verksamhetsåret  haft  9 styrelsemöten  6/2,  13/2,  13/3,  4/4,  9/5, 19/6,  4/9,  1/10

Arbetet  med  vår-  och  höstprogram  har  bedrivits  iprogramgruppen.

Styrelsemöten/programgruppsmöten  har  till  stor  del  genomförts  i Stadshusets  foaj6.

Annonsering

Avdelningens  aktiviteter  har  meddelats  i Länstidningen  under  "Föreningsnytt".

Programmen  har  funnits  på vår  hemsida,  länkad  från  STF:s  sida,  adress:

www.svenska  turistforeningen.se/stfsodertalje-nykvarn.  Prograrnfoldrarna  har  lagts  ut på

biblioteken  Södertälje,  Järna,  Holo  och  Nykvarn  samt  s Stadshuset  och  turistbyrån.

Välkomstbrev  med  vår-  respektive  höstprogram  har  skickats  ut till  alla  nytillkomna  STF-med-

lemmar  inom  Sodertalje-Nykvarn.  Lokalavdelmngsmedlemmar  som  har  meddelat  sin e-postadress

får  information  om kommande  aktiviteter  via  informationsbrev.

Utbildning

2 personer  i styrelsen  har  deltagit  på STF  kurs  "Nyvalds  kurs"  28-29/9-19
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13 st (9)  aktiviteter  med  214  (122)  deltagare  har  genomförts.  Föregående  år inom  parantes.

Representation

Representanter  't?5r styrelsen  har  under  året  deltagit  imöten  med  övriga  STF:s  lokalavdelningar

inom  ABC-omradet.  (8/5  samt  4/I  I).  Britt-Marie  är var  representant  i Föreningsarkivets  styrelse.

Samarbete  med  andra  organisationer

- Studiefrämjandet  i Stockholms  län  är vår  samarbetspartner  och  shidieförbund.

- Samarbete  med  Friluftsfrärnjandet  och  övriga  STF:s  lokalavdelningar  inom  ABC-området  be-

träffande  aktiviteter

Lokalavdelningens  ekonomiska  verksamhet  redovisas  separat

Södertälje den 2!6 januari 2020

Patrik  Almlöf  Kerstin  Wickneitz  Britt-Marie  Thor

Ordförande  Vice  ordförande  Sekreterare
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