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                                             STF Bråvalla                                             

 Verksamhetsberättelse för 1 januari - 31 december 2016

 

Styrelsen under året

Ordförande & IT-ansvarig: Elisabet Nyström. 
Kassör: Kari Adolfsson 
Sekreterare & studieansvarig: Ing-Britt Haslum 
Programansvarig: Lisa Hammar. 
Ledamot: Tomas Svedman.

 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, inklusive det 
konstituerande mötet. Två arbetsmöten med styrelsen har genomförts,för att fastställa 
innehållet i höstfoldern 2016 respektive vårfoldern 2017.

Medlemsantalet i lokalavdelningen STF Bråvalla varierar under året, på grund av att 
STF tillämpar rullande medlemsår. Antalet ligger på lite drygt 400. Lokalavdelningen 
har under året värvat en enskild person och två familjer. Intäkten för de sålda 
medlemskapen får lokalavdelningen behålla.

Program och aktiviteter

Planering av programmen halvårsvis fungerar bra. Programpunkterna presenteras i de 
två tryckta foldrarna för våren och hösten. Fylligare uppgifter om de olika aktiviteterna 
finns på lokalavdelningens hemsida, och i medlemsutskick i form av mejl eller sms. Nytt
för i år är att STF Bråvalla har en Facebook-sida, där vi kan presentera kommande 
aktiviteter, men framförallt berätta i ord och bild om de genomförda! Det har lockat nya 
personer att delta, om ännu i blygsam skala.

Om intressanta förslag kommer upp, som är möjliga att genomföra, kan vi snabbt nå ut 
till medlemmarna om detta genom de kanaler som finns. Under året var det 
två kulturaktiviteter som tillkom på det sättet, dels genrepet av pjäsen 1984 
på Östgötateatern, dels konserten Klingande Bilder med SON:s slagverkare och Fredrik 
Schlyters bildspel.

Totalt har 29 aktiviteter genomförts under verksamhetsåret, 13 under perioden januari - 
juni och 15 juli t.o.m. december, inklusive de fem höstvandringarna. En planerad 
aktivitet, bussresa till Visingsö, ställdes in p.g.a. få anmälningar. Det totala antalet 
deltagare blev 448, varav 36 icke medlemmar.
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Utöver detta genomfördes tisdagspromenader i Vrinnevispåren 4/4 – 28/6 samt 
16/8 – 25/10.  Antal deltagare har varierat mellan 2 och 9.  

Några aktiviteter har varit samarrangemang. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Norrköping gjordes en blomstervandring vid Glans kalkbrott den 29 juni och en 
vandring i Sätramarkens Naturreservat den 2 oktober. Den sistnämnda utgjorde den 
första av höstvandringarna. Höstvandringen den 9 oktober på Östgötaleden, öster 
om Ringarum, gjordes i samarbete med naturskyddsföreningen i Söderköping. Alla de 
5 höstvandringarna, liksom tisdagspromenaderna, sker också i samarbete 
med Norrköpings frisksportklubb.

En studiecirkel om Södertörn genomfördes under mars/april i Studiefrämjandets lokaler. 
Målet var att läsa på om denna stora ö och lägga upp en plan för en resa till det vi fann 
intressant. 9 personer deltog i cirkeln. 8 personer deltog på resan, som genomfördes 31 
maj – 3 juni.

19 – 21 augusti ledde Kari Adolfsson vandringar i Kilsbergen, medövernattning 
på vandrarhem i Nora.

I mitten av september genomfördes det stora vandringsevenemanget EURORANDO i 
Skåne. Vandrare från hela Europa och även från några länder längre bort vandrade 
på många olika leder runt om i Skåne. STF är Sveriges representant i European 
Ramblers’ Association och stod därför som värd för evenemanget. Från STF Bråvalla 
deltog en grupp på 11 personer, inkluderande två personer från andra lokalföreningar. Vi 
valde att endast var med tre dagar. Första dagen gick vi en egen liten vandring mellan 
Skälderviken och Ängelholm. Damerna besökte därefter invigningen av EURORANDO 
i Helsingborg. Dag två deltog vi i guidad vandring på Bjärehalvön och den tredje dagen 
vandrade vi på Kullaberg i en stor grupp med flera nationaliteter representerade.

Övriga händelser under året

Lisa Hammar hade nominerats till att vara ombud på STF:s  riksstämma. Hon fick 
tillräckligt många röster för att bli ombud, och hon deltog i stämman, som ägde rum     
14 -15 maj. Hon fick också ett erbjudande om att delta i en referensgrupp inom STF och 
var på det första referensgruppsmötet i mars och ett i oktober.

Kari Adolfsson har satt sig in i hanteringen av föreningens plusgirokonto hos 
Nordbanken och sköter alla utbetalningar via internet. I oktober träffades Annvor 
Larsson, Åke Öberg och Ing-Britt Haslum hemma hos Kari, för att 
diskutera överlämningen från Annvor till Kari och söka lämpligt bokföringsprogram. 
Kari har därefter förberett sig och tar över bokföringen vid årsskiftet.

Ing-Britt Haslum har gått ledarskapskursen, steg 2, hos Studiefrämjandet.

Norrköpings kommun inbjöd i början av året till öppet hus för att diskuterade vad det 
civila samhället kunde göra för nyanlända flyktingar. Elisabet Nyström var där och 
rapporterade till oss andra.

Tomas Svedman deltog den 8/3 i ett uppföljningsmöte om civilsamhället och 
flyktingsituationen. Styrelsen har under året diskuterat vad vi kan göra, och kommer 
under 2017 att prova att göra tisdagsvandringarna till 
språkvandringar. Studiefrämjandet är den naturliga kontakten för oss angående detta.
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Elisabet har i januari också närvarat vid ett dialogmöte med kommunen och de ideella 
föreningarna i kommunen. Det handlade främst om föreningarnas ekonomi och stödet 
från kommunen.

Angående samverkan mellan kommunen och det civila samhället, harföreningar m. 
fl. möjlighet att underteckna ett dokument för att ställa sig bakom den gemensamma 
värdegrunden. Förfrågan har inkommit om attdelta i en ceremoni då flera aktörer 
undertecknar dokumentet med värdegrunden. Elisabet har meddelat kommunen, att en 
representant från STF Bråvalla är villig att delta vid en sådan ceremoni.

STF Bråvalla har under året svarat på en remiss från Valdemarsvik avseende förslag till 
nytt naturvårdsprogram. Från STF centralt får lokalföreningen ekonomiskt bidrag sådant
arbete.

Från Norrköpings kommun inkom en skrivelse angående samråd om bryggor m.m. i 
centrala Norrköping. Elisabet besvarade med synpunkter i ett mejl till Kommunen den 
15 juni.

Med anledning av att en av kommunekologerna slutade, har de tre föreningarna 
Naturskydds-föreningen Norrköping, Friluftsfrämjandet Norrköping och STF Bråvalla 
skickat gemensam skrivelse till Norrköpings kommun. De tre föreningarna uttryckte 
oro över att kompetensen minskar i frågor om natur och friluftsliv. Från STF Bråvalla 
har Elisabet deltagit i att formulera skrivelsen.

Elisabet har svarat på en enkät från Lantmäteriet om kartor och geografiskt material. De 
ville ha svar på vad vi använder nu och vad vi skulle vilja göra om Lantmäteriets data 
blir gratis. Svaret från oss är att vi använder ”Gröna Kartan” på utflykter, och att det 
skulle vara bra att kunna bifoga karta i medlemsutskick och på hemsidan.

Utöver detta har Elisabet deltagit på Ordförandekonferensen i Hallsberg i december.

Ekonomi

STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Även för 
verksamhetsåret 2016 blev resultatet positivt, nåmligen +14.012,50 kr.

Avslutning

Styrelsen ber att till samtliga medlemmar i STF Bråvalla få rikta ett hjärtligt tack för 
samarbete under det gångna året. Vi tackar också de, som välvilligt tagit emot oss vid 
besök och utflykter. Sist men inte minst vill vi tacka funktionärer och färdledare, utan 
vilkas insatser det inte skulle blivit några intressanta arrangemang.

 

Norrköping i januari 2017

Elisabet Nyström  Kari Adolfsson Lisa Hammar

 Tomas Svedman  Ing-Britt Haslum
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