
 

   
  Kiruna lokalavdelning 
 

Verksamhetsberättelse 
2017 

 
Styrelsen för lokalavdelningen STF-Kiruna har härmed att avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. 
Ordförande:          Tord Kågström 
Vice ordförande:          Olle Persson 
Sekreterare:          Birgitta Fernström 
Kassör:           Dagny Zakrisson 
Kontaktperson STF:    Louise Johansson 
Styrelseledamot:         Louise Bonthron 
Styrelseledamot:         Håkan Spett 

 
Kretsens / lokalavdelningens årsmöte för verksamhetsåret 2017. 
 
Årsmötet hölls 2017-02-12 på Malmfältens Folkhögskolan i Kiruna och 30 medlemmar deltog. 
 
Åsa Redin medlemsombud från STF hedrade årsmötet med sin närvaro. 
 
Årsmötet inleds med föredrag av Marit Sarri ny platschef på STF Kebnekaise fjällstation som 
berättade om kommande verksamhetsår samt STF hållbarhetspolicy. 
 
Efter föredraget bjöds deltagarna på kaffe och bullar.  
 
Styrelsemöten 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. 
 
Medlemsredovisning 
 
Vid verksamhetsårets utgång hade lokalavdelningen 147 medlemmar. 
 
Jämfört med år 2016 är det 29 fler medlemmar.  
 
 
Ekonomi 
 
Lokalavdelningens resultat- och balansräkning redovisas i samband med särskild punkt på 
dagordningen för årsmötet. 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 
 
 
Lokalavdelningens aktiviteter.  
 

ñ Årsmöte 12 februari med Information om STF Kebnekaise Fjällstation av platschef Marit Sarri. 
30 deltagare. 

ñ Kulturaktivitet med vinprovning 17 maj. 45 deltagare.  
ñ Kulturaktivitet/ familjedag i  Abisko 9 september. 9 deltagare. 
ñ Långfärdsskridsko Sautusjärvi. 33 deltagare.    
ñ Aurora Borealis, Information om STF Abisko Turiststation, äventyrs föredrag av Björn 

Lundquist, julgröt samt visit  STF Aurora Sky Station.14 deltagare. 



ñ Kontroll av STF stuga i Pålnoviken. Ordförande Tord och medlemsombud Björn gjorde besök i 
stugan och det konstaterades att ny spis ej var på plats. 

 
 
Åsa Redin informerade om STF ombudens roll på årsmöte 12 februari. 
 
Ordf. Tord Kågström var inbjuden och deltog i HMK invigning av tillgänglighetsanpassade  STF 
Abiskojaure fjällstuga  25 mars. 
 
Birgitta Fernström, Louise Johansson, Tord Kågström samt medlemsombud Björn Lundquist  har 
deltagit i regionalt möte 17 maj i Skellefteå. 
 
Birgitta Fernström samt medlemsombud Björn Lundquist deltog i Fjällets dagar på Kebnekajse 
Fjällstation 31 aug-3 sep.  
 
 
  
Fjällsäkerhetsverksamheten 
 
STF Kiruna Lokalavdelningen är en av huvudmännen i Kiruna fjällsäkerhetskommitté, som ingår i 
Fjällsäkerhetsrådet och sorterar under Naturvårdsverket. 
Lokalavdelningens representant i Kiruna Fjällsäkerhetskommitté, Håkan Spett har deltagit i lokala 
möten i Kiruna. 
 
 
Uppdrag från föregående årsmöte – återkoppling 
 

ñ Bengt Ek har fått tillbaka de STF årsböcker som han tidigare skänkt. 
ñ Torkutrustning samt stenslipningsutrustning är sålda. 
ñ Samarrangemang med föredrag om mat med Eva Gunnare kunde ej genomföras. 
ñ Rallar och Gränsförsvarsmuseet i Abisko. Inga aktiviteter har genomförts av lokalavdelningen 

till följd av pågående nyproduktion till utställningarna. 
           Däremot besöktes museet vid kultur/familjedagen i Abisko 9 september. 

ñ Lokalavdelningens fortsatta verksamhet med värvning av nya medlemmar. 
           Arbetet pågår kontinuerligt vid aktiviteter, genom information på hemsida och 
           sociala medier. 
 
 
Samverkan med andra organisationer 
 
Under året har samverkan skett med följande organisationer: 

ñ Kamratföreningen Lapplands Jägare 
ñ Lapplandsjägargruppen 
ñ Kiruna Fjällsäkerhetskommitté 
ñ Malmfältens Folkhögskola 
ñ Studieförbundet/Vuxenskolan 
ñ Munskänkarna 
ñ STF Kebnekaise Fjällstation 
ñ STF Abisko Turiststation 

 
 
Sammanfattning 
 
Under år 2017 har verksamheten fortsatt genom den nya organisation som beslutats av STF:s 
riksstämma år 2012. Omorganisationen har inneburit att lokalavdelningens verksamhet har fokuserats 
på de medlemmar som aktivt valt att vara medlemmar i lokalavdelningen. Styrelsen har lagt ner ett 
stort arbete för att öka medlemsantalet i lokalavdelningen genom nätverk, uppsökande verksamhet 
samt sociala medier såsom Facebook. 
Problemet att nå ut till alla STF medlemmar inom kommunen kvarstår. 
Samtliga medlemmar i STF Kiruna uppmanas medverka till att öka antalet  medlemmar. 



 
Samtliga aktiviteter har varit mycket uppskattade av deltagarna. Styrelsen vill tacka medlemmar och 
samarbetspartner för deras stöd och medverkan i aktiviteter under det gångna året.  
 
Medlemsantalet har ökat under verksamhetsåret. Intresset för arrangerade aktiviteter har ökat 
markant. 
 
De kommande verksamhetsåren innebär fortsatt spännande utmaningar för   lokalavdelningen och 
dess styrelse. Målet är att etablera en stabil verksamhet med ett medlemstal som möjliggör en 
livskraftig verksamhet. Det kan finnas anledning    
för den nya styrelsen att skapa aktiviteter mot nya målgrupper för att på så sätt vidareutveckla 
verksamheten ytterligare. 
 
Vi önskar den nya styrelsen lycka till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiruna 2018-02-11 
 
 
 
 
 
     
Tord Kågström 
 

 Olle Persson  Dagny Zakrisson 

 
 
 
 

    

     
Håkan Spett 
 
 
 
 
Louise Johansson 

 Birgitta Fernström  Louise Bonthron 

     
 


