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STF Södertörn  
 

Berättelse över verksamheten 2018 
 

Styrelsen för STF Södertörn lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2018. 

 

 

Årsmöte 
 

Ordinarie årsmöte för STF Södertörn hölls den 18 februari 2018 i Dieselverkstaden i Sickla, 

Nacka kommun. 39 medlemmar deltog i mötet, som leddes av Anna Heimersson, STF.  

Före mötet bjöds på kaffe/te och smörgåsar. Efter mötet bjöds deltagarna på en guidad visning 

av Sickla ovan och under jord. 

 

Medlemmar 
 

Till medlem i STF Södertörn antas den som är medlem i STF och aktivt ansöker om 

medlemskap i lokalavdelningen. STF Södertörn omfattar Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö 

och Värmdö kommuner. Även STF-medlemmar boende utanför de fem kommunerna kan bli 

medlemmar i STF Södertörn.  

Antalet medlemmar i STF Södertörn var vid 2018 års utgång 464 stycken. Medlemsantalet 

har ökat för varje år från 317 vid utgången av 2014, 360 år 2015, 374 år 2016 och 401 2017. 

 

Styrelse 
 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande Brita Lagerstedt Nacka 

Kassör Vibeke Bildt  Huddinge 

Sekreterare Annika Swedén  Nacka 

Ledamot Lotta Berg  Nacka 

Ledamot Birgit Källström  Nacka 

Ledamot Anders Linder                               Tyresö 

Ledamot Eva-Lena Ahlqvist  Stockholm 

Suppleant Kjell Larsen                                  Stockholm 

Suppleant Kerstin Broberger                         Stockholm 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen.  

 

 

Revisorer 
 

Revisorer har under året varit Sven Eklöf med Kerstin Olofsson Hässler som suppleant. 

 

 

Valberedning 
 

Till valberedning valdes vid årsmötet följande personer: Kerstin Murby, sammankallande, 

Tommy Blomster, Hans Hedström och Birgitta Nordfeldt. 
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Organisation 
 

Arbetet inom styrelsen har fördelats enligt nedan: 

 

Brita Lagerstedt  ordförande 

Vibeke Bildt  kassör 

Annika Swedén  sekreterare, hemsida 

Eva-Lena Ahlqvist  medlemsregistrering 

Lotta Berg och Birgit Källström  programplanering 

Anders Linder  annonsering Mitt i ... 

och NVP 

 

Ansvaret att skriva nyhetsbrev har under året legat utanför styrelsen och fullgjorts av Ulf 

Bäckman. 

 

 

Programverksamhet 2018 
 

Birgit Källström och Lotta Berg har ansvarat för planeringen av programmet 2018. Fyra 

programplaneringstillfällen har hållits. Till programarbetet har alla medlemmar inbjudits. 

Förutom styrelsen har ett stort antal personer bidragit till programarbetet.  Birgit och Lotta har 

sammanställt texter till programfoldrar och hemsidan.  

 

AKTIVITETER 2018 

Våren   

   Antal 

deltagare 
18/1              Ersta museum, Stockholm   17  
23/1              Bactiguard, ett svenskt biomedicinskt företag, Botkyrka    6  
18/2              Årsmöte Sickla, Industrihistorisk vandring, Nacka  39  

8/3                Strindbergsmuseet, Stockholm  18  
11/3-18/3      Fjällresa Storlien, Jämtland   19  
3/4                Kungliga Musikhögskolan, KMH, Stockholm  23  

12/4              Medelhavsmuseet, Stockholm  13  
25/4              Skogsvandring till Guds Hus i Fisksätra, Nacka  15  
3/5                Kungl Hovstallet, Stockholm    25  

7/5                Fågelskådning i Sandemar, Haninge  22  
27/5              Vandring runt Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm    8  
2-3/6             Sävö och Stendörren, Södermanland  14  

Totalt 12 aktiviteter    219 = ca 18 

per aktivitet         
                                                                             

Veckopromenader Nacka 15st  157  

Veckopromenader Tyresö 11st   102  
Totalt   478  
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Hösten 
7/8-12/8          Vandringsresa till Abisko, Lappland   19  
28/8                 Kvällsvandring runt Källtorpssjön, Nacka  10 
16/9                 Höga berg och branta klippor, Tyresö          5  

22-23/9            Skärgårdsutflykt till Möja, Värmdö   22   
29/9                 Vandring på Ingegerdleden Södra uppl.   --  
7/10                 Vandring på Skogsö, Nacka   26  

22/10               Tapetmuseum och promenad på Långholmen, Stockholm  22  
28/10               Guidning i gamla Gustavsberg, Värmdö   18  

8/11                 Konstvisning i Folksamhuset, Stockholm  22  

14/11               Stockholms centralstation, Stockholm     22  
6/12                 Miljonprogrammets möjligheter, Stockholm  18  
12/12               Svartbäckens skolmuseum, Haninge  12  
Totalt 12 aktiviteter  

   196 = ca 16 

per aktivitet 
  

Veckopromenader Fisksätra 9st    80 

Veckopromenader Nacka 13st  138  

Veckopromenader Tyresö 11st  110  

Totalt   524 

 

Hela 2018 

24 aktiviteter med 415 deltagare samt 59 promenader med 587 deltagare, totalt 1002 

deltagare. 

 

2017 deltog 546 personer i STF Södertörns 29 aktiviteter. 2016 deltog 531 personer i 27 

aktiviteter. 2015 deltog 485 personer i 22 aktiviteter. 2014 deltog 336 personer vid 24 

aktiviteter. 2013 deltog 340 personer vid 19 aktiviteter och 2012 deltog 325 personer. 

 

Promenaddeltagare 2018      2017      2016      2015      2014 

Mars-maj Nacka   157          99        106     127        112 

Mars-maj Tyresö   102          83          77          73          58 

Sep-nov   Nacka    138        128        199        193        185 

Sep-nov   Tyresö   110        114          69          60          53 

Sep-okt   Fisksätra     80 

 

Det totala antalet natur- och kulturaktiviteter har varit något färre än under 2017. Antalet 

veckopromenader har däremot ökat, liksom deltagarantalet på dem. Under två månader under 

hösten har en ny promenadverksamhet tillkommit i Fisksätra med dess mångkulturella 

befolkning, bl.a. nyanlända. 

 

Aktiviteter (exkl. veckovandringar) per kommun/område under hela året: Tyresö 1, Nacka 4, 

Värmdö 2, Huddinge 0, Haninge 2, Sthlm 9, övriga Sverige 5. Två av aktiviteterna har 

anordnats av andra lokalföreningar. Bland aktiviteterna i övriga Sverige finns STF Södertörns 

årliga skidresa till STF Storliens fjällgård, helgresa till Sävö och vandringsresa till Abisko.  

Det kan noteras att en ny lokalavdelning i STF bildats under året, STF Huddinge. Även om 

STF Södertörn tills vidare har kvar Huddinge kommun inom sitt område, har någon aktivitet 

inte anordnats där. 
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Marknadsföring och medlemsrekrytering 
 

STF Södertörns hemsida är en av våra viktigaste kanaler för både information och 

marknadsföring av våra aktiviteter och vår övriga verksamhet. På hemsidan kan man även 

registrera sig för abonnemang på avdelningens nyhetsbrev och anmäla sig som medlem. 

 

Nyhetsbrev sänds med e-post till intresserade medlemmar i STF Södertörn, till STFs kansli 

och till andra ABC-avdelningar. Tio nyhetsbrev har skickats ut under året, f.n. till 334 

adresser. 

 

Avdelningen har delat ut 2000 programfoldrar under våren och 2000 foldrar under hösten. 

Foldrar har lagts ut på bibliotek, vårdcentraler, kommunernas informationsställen, 

vandrarhem, Friskis & Svettis-lokaler m.fl. platser. Foldrar delas också regelbundet ut till 

deltagare i våra aktiviteter. Åtskilliga foldrar har delats ut till intresserade på kommundagar i 

Huddinge och Haninge. 

 

Under 2018 har flertalet av STF Södertörns aktiviteter anmälts till införande under På Gång i 

Mitt-i-tidningarna i Södertörns fem kommuner och i Nacka Värmdö Postens kalendarium. 

Urvalet införda aktiviteter bestäms av resp. tidning.  

 

STF Södertörns Facebooksida har 146 följare, och har använts dels för marknadsföring av 

våra aktiviteter och dels för att med bilder berätta om aktiviteter som varit.  

 

Affischer för våra aktiviteter har satts upp på bibliotek och anslagstavlor i kommunerna. Även 

medlemmar utanför styrelsen engageras för affischering - och folderspridning, i våra fem 

kommuner, f.n. 25 personer.  

 

Personlig påverkan är viktig. Den sker exempelvis vid aktiviteter mot deltagare, som inte är 

medlem. Ett visitkort med adress till hemsida m.m. har tagits fram av Anders Linder att delas 

ut i samband med aktiviteter och marknadsföringstillfällen. Personliga kontaktnät används 

också i stor utsträckning. 

 

STF Södertörn deltog på fritidsmässa i Haninge den 21 mars med Annika Swedén, Birgit 

Källström, Kerstin Broberger och Lotta Berg, på Huddingedagarna den 26 maj med Birgit 

Källström, Brita Lagerstedt och Kerstin Broberger och på Haningedagen den 8 september 

med Annika Swedèn, Brita Lagerstedt, Kristina Broberger och Lotta Berg. Stort intresse och 

många stannade vid våra informationsbord.  

 

Information och marknadsföring har under året resulterat i ett antal nya medlemmar till STF 

och drygt 60 nya medlemmar till lokalavdelningen Södertörn.  

  
 

 

 

Övrig verksamhet 
 

STF Södertörn har deltagit i årets båda ABC-möten med lokalavdelningarna inom ABC-

området. Mötena möjliggör samordning och erfarenhetsutbyte. En hel del utbyte av aktiviteter 

har skett. ABC-verksamheten ses som en tillgång av de deltagande lokalavdelningarna.  
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Eva-Lena Ahlqvist och Kjell Larsen har deltagit i STF:s kurser för nyvalda 

styrelsemedlemmar.  

 

Annika Swedén har som medlemsombud deltagit i Riksstämman i maj 2018. Annika är också 

en av STFs tre Lokalavdelningsstödjare och har i den rollen deltagit i STFs referensgrupp. 

 

STF Södertörn har ett löpande samarbete med Studiefrämjandet, som stöder föreningens 

verksamhet med lokaler, kopiering och utskrifter, marknadsföring och aktivitetsbidrag.  

 

I anledning av den nya datapolicylagen har STF Södertörn beslutat om en ny policy och sett 

över sina rutiner i anledning av den. 

 

 

Ekonomi  
 

Avdelningens ekonomi är god. Avdelningen har ett större kapital, och intentionen är att 

successivt minska detta till en rimlig buffertnivå. I budgeten planerades därför för ett 

underskott beträffande aktiviteterna på 10 000 kr. Slutresultatet blev i stället ett litet överskott. 

Utfallet i övrigt följer i stort sett budget, och resultatet visar ett underskott om 150 kr.  

 
 

Uppföljning av Verksamhetsplan 2018 
 

Vi arbetar för att göra STF Södertörn mer synligt inom våra fem kommuner och visa vad STF 

står för. 

 

Målet är långsiktigt och svårt att mäta konkret. En indikation på att vi är på rätt väg är 

tillströmningen av nya medlemmar, både till STF och till STF Södertörn. Påverkan sker 

regelmässigt vid våra aktiviteter, och många har blivit nya medlemmar i STF vid deltagande i 

våra resor m.m.  

 

Vår intention är som tidigare att se till att STF Södertörn finns med i alla kommuners 

föreningsregister och att våra aktiviteter noteras inom resp. kommun. Uppgifterna om 

Södertörn har i flera fall uppdaterats.  

 

Vi har sökt kontakt med flera lokala föreningar för att undersöka om möjligheter finns för 

samarrangemang m.m. för att den vägen sprida ytterligare kännedom om STF. Kontakterna 

har hittills inte lett till resultat, bl.a. eftersom STF Södertörn har ett större utbredningsområde 

än de flesta andra lokalföreningar. Däremot har några, bl.a. Friskis & Svettis avdelningar, gett 

oss tillfälle att dela ut foldrar i deras lokaler. En ny promenadverksamhet har startat Fisksätra 

i samarbete med Källan, ett råd- och stödcenter, som drivs av Stockholms stadsmission, 

Svenska kyrkan i Nacka, Stockholms katolska stift och muslimernas förening i Nacka. 

 

Vår marknadsföring har fortsatt som tidigare på hemsida, Facebook, genom affischer m.m. 

Vår nya styrelse för 2018 observerades i Tyresö nyheter, och STF Södertörns aktiviteter har 

flera gånger synts i Turist, Upptäckarbladet m.m. STF Södertörn har också informerat om sin 

verksamhet på kommundagar m.m.  
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Vi har samarbetat med STF-anläggningar genom att ordna resor och utflykter: fjällresa till 

STF Storliens fjällgård, weekendresor till STFs vandrarhem i Sävö och Möja samt 

vandringsresa till STF Abisko. 

 

Tack 

 
Styrelsen framför ett varmt och hjärtligt tack till alla dem som på olika sätt stöttat 

avdelningens verksamhet, genom deltagande i programgrupp, hjälp med affischering och 

folderspridning och genom att leda olika aktiviteter. Ett tack riktas även till Studiefrämjandet, 

som bl. a. upplåtit lokaler för styrelsemöten och hjälpt oss med marknadsföring. Ett stort tack 

också till STF centralt som låtit oss använda möteslokaler vid flera tillfällen under året och 

som även hjälpt till att marknadsföra våra aktiviteter. 

 

Södertörn i januari 2019 

 

 

Brita Lagerstedt, ordförande Vibeke Bildt Lotta Berg  

 

 

Birgit Källström Anders Linder  Eva-Lena Ahlqvist 

 

 

Annika Swedén Kerstin Broberger Kjell Larsen

  

 

 

 

 

 


