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 Verksamhetsberättelse för år 2017 

                                   STF Botvid 
 

Lokalavdelningen STF Botvid 

2017 var avdelningens 32:a verksamhetsår. Enligt det centrala registret bildades 

vi 1/1 1985.  

Nyordningen 2013 innebar, att för att bli ansluten till lokalavdelningen STF 

Botvid måste STF-medlemmarna aktivt söka sig dit. Medlemskapet är utan 

kostnad, men ger en bas för att bedriva programverksamheten. 31/12  2017 hade 

408 medlemmar (utav 1823 i STF Botkyrka – Salem) valt att ansluta sig till STF 

Botvid. Sett till andra lokalavdelningar i Sverige är detta mycket bra.     

 

Ordinarie årsmöte hölls 15/2 2017 i Seniorhuset i Tumba. 

Vid det konstituerande mötet 15/2 2017 och vid styrelsemötet 8/3 2017 fastslogs 

arbetsordning och arbetsgrupper enl. nedan: 

Styrelsen sammansättning 

 

Ordförande:  Leif Larsson, omvald 1 år 

Kassör:   Vibeke Bildt, nyvald 1 år 

Vice ordf. /Programgr.smk.: Roland Svensson, omvald 1 år 

Sekreterare  Ragnhild Eklund, omvald 1 år 

Ansvarig hemsida:  Birgitta Jansson, kvarstår 1 år  

Suppleant:   Gary Hjelm, kvarstår 1 år 

   Bo Eriksson, omvald 1 år 

 

Valberedning  Leif Backlund, omvald 1 år 

 

Revisor:   Sven-Ivar Jansson, omvald 1 år 

Revisor:   Claes Ånstrand, omvald 1 år 

 

 

Arbetsgruppernas sammansättning 

 

Programgrupp  Roland Svensson (sammankallande), 

 Bo Eriksson 

Barbro Bolander 

Monica Erlandsson  
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Marknadsföring: Leif Larsson (sammankallande), Birgitta Jansson 

 

Hemsidan:  Birgitta Jansson  

 

 

Styrelsesammanträden 

 

Under 2017 har styrelsen och arbetsgrupper haft 9 protokollförda sammanträden 

förutom 1 konstituerande möte och därtill ett stort antal kontakter med varandra 

via e-post och telefon.  

Samtliga styrelsemöten har hållits i Seniorhusets lokaler, Grödingevägen 2, 

Tumba. 

 

Möten o kurser som arrangerats av STF centralt 

 

Birgitta Jansson och Leif Larsson deltog i STF:s Regionalträff på Zinkensdamm 

3/5 2017.  

 

 

Möten med samarbetspartners    

 

• Vi har varit representerade på 2 samarbetsmöten med lokalföreningarna 

inom ABC området. Båda på STF:s huvudkontor på Rosenlundsgatan i 

Stockholm. 

 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Stockholms län som bidragit till 

utskicken av vår- och höstprogrammet.  

Samtliga genomförda aktiviteter som har genomförts i avdelningen under året 

har rapporterats in till Studiefrämjandet.   

 

 

Avdelningens programverksamhet 

 

STF Botvid har under 2017 genomfört 15 aktiviteter från programfoldrarna med 

totalt 362 deltagare.  

2 aktiviteter har ställts in: besök på Naturhistoriska Riksmuseet med filmvisning 

pga för få deltagare och Pimpelfisketävling pga  isbrist. 

 

Två av aktiviterna: 

En blåljusdag på Tumba Brandstation, fick dubbleras då ca 100 personer 

anmälde sig. 

Trädgårdsvisningen i Tyresö dubblerades också då anmälningarna översteg 

antalet som kunde tas emot. 
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Kulturarrangemang  

• Pressbyråns Museeum ”Ett Nostalgibesök i repris” 

• Repris – konstvandring, Folksamhuset 

• Stuckatörens våning på David Bagares gata 10 

 

 

Studiebesök  

• SFI i gamla telehuset i Tumba 

• Scoutmuseet i Örnsberg 

• Bactiguard – Ett svenskt biomedicintekniskt företag 

 

 

Barn och vuxenarrangemang 

• En blåljusdag på Tumba Brandstation, 2 gånger 

 

Naturarrangemang 

• Besök på Utö 

• Trädgårdsvisning i Tyresö 

• Tracking, spaning och spårning – Vinterviken Vårsta 

• Familjevandring till Långhällsudde fyr 

 

 

Föredrag 

• Botvidsbygdens torp 

• Utblick mot rymden 

 

 Marknadsföring  

• STF Botvid var representerat på Salemsdagen 26/8.  

• Aktiviteten, Vi ställer ut, på Tumba torg med bilder tagna av medlemmar 

under de senaste åren. 

 

                                                                                                                

Marknadsföring      

Under 2017 har vi satsat på en 8-sidig programfolder, som trycks upp av STF 

centralt, en höst- och en vårupplaga. Programfoldrarna har skickats ut till 

samtliga medlemmar i lokalavdelningen STF Botvid. Foldrarna har funnits på 

alla medborgarkontor och bibliotek i Botkyrka och Salem, Mångkulturellt 

Centrum samt i flera publika lokaler i kommunerna. 

 

För att bättre nå ut med våra program, har vi skickat information till och lyckats 

få med information i lokaltidningarna Mitt i Botkyrka och PåG - för föreningar i 

Salems kommun. 
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Aktiviteterna har också lagts in i aktivitetskalendern på resp. kommuns hemsida 

och på Studiefrämjandets hemsida.  

 

Affischering av arrangemang har också skett på anslagstavlor runt om i 

kommunerna.   

 

Fylligare information och bilder kring våra arrangemang har också funnits på 

vår hemsida www.svenskaturistforeningen.se/STF Botvid. 

 

Registret med e-postadresser har uppdaterats löpande och 9 st. månadsmail med 

information har skickats ut till medlemmarna i STF Botvid. 

 

 

 

 

 

  

Tumba 2018-01-10 
 

 

 

 

Leif Larsson    Vibeke Bildt 

 

 

 

     

 

Birgitta Jansson     Roland Svensson 

 

 

 

 

Ragnhild Eklund      

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/STF

