Verksamhetsplan för 2022
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN NYNÄSHAMN
STF Nynäshamns uppgifter
• Sprida kunskap och kännedom om Nynäshamn och erbjuda natur- och
kulturupplevelser.
• Organisera guidade turer till intressanta besöksmål inom och utanför vårt område.
• Sprida kunskap om STF och rekrytera nya medlemmar.
• Skapa förutsättningar för möten mellan människor från olika kulturer och miljöer.
• Företräda STF och dess medlemmar och verka för samarbete med lokala intressen.
• Agenda 2030och de sjutton globala målen bör genomsyra STFs verksamhet och STF
ska bidra och arbeta aktivt med de mål där vi själva kan påverka.
Medlemsrekrytering
•

I slutet av året skall antalet medlemmar i STF Nynäshamn vara högre än föregående
år.
Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter

Aktiviteter
• I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 8 aktiviteter
• I slutet av året har lokalavdelningen i genomsnitt haft minst 15 deltagare per aktivitet
Marknadsföring
• STF Nynäshamn ska använda sin Facebooksida för att marknadsföra sina aktiviteter.
• Lokalavdelningens hemsida ska uppdateras kontinuerligt och bilder från arrangemang
ska läggas ut.
• Nyhetsbrev skall sändas med e-post till lokalavdelningens medlemmar.
• Medlemmarna kommer att få information om aktuell aktivitet via e-post.
• Alla aktiviteter ska marknadsföras i Nynäshamns Posten under föreningsnytt.
• På Nynäshamns kommuns hemsida -Uppleva/Evenemang skall våra aktiviteter
marknadsföras.
• Arbeta aktivt för att artiklar publiceras i Nynäshamns Posten om aktivitet.
• Personliga kontaktnät skall användas för att marknadsföra aktiviteter.
Utbildning
• Under verksamhetsåret har alla nyvalda i styrelsen deltagit i STFs utbildning för nya i
styrelsen.
• Styrelsen har i slutet av verksamhetsåret haft 1 helg/kväll som fokuserat på utveckling
av lokalavdelningen.
• Styrelsen ska stötta funktionärer som vill vidareutbilda sig för att kunna hålla i nya
aktiviteter för STF Nynäshamns lokalavdelningen eller bidra med nya kunskaper.

Samverkan
• STF Nynäshamn ska aktivt söka samarbete med andra föreningar och organisationer.
Regelbunden kontakt ska tas med Turistbyrån.
För STF Nynäshamn den 1 februari 2022.

Marlene Granvik
Ordförande STF Nynäshamn

