
                                             STF Bråvalla                                             

Verksamhetsberättelse för 1 januari - 31 december 2018

Styrelsen under året

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

Under året har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden, inklusive det 
konstituerande mötet, samt 2 arbetsmöten avseende aktivitetsprogrammen. I november 
genomfördes en träff med revisorer och valberedning i Arkösunds vandrarhem. Under 
året har flera av dessa sammanträden ägt rum på olika vandrarhem inom vårt område. 

Fler STF-medlemmar har anslutit sig till lokalavdelningen, STF Bråvalla, under det 
gångna året. Ökningen är 108 personer. Det är alltid också ett antal personer som slutar 
att vara medlemmar i STF under året och då upphör anslutningen till lokalavdelningen. I
genomsnitt ligger antalet anslutna medlemmar nu på ca 500. 

STF Bråvalla har under året värvat 10 vuxna medlemmar till STF. Det är till största 
delen Christer Goldhammers förtjänst. 

Ekonomi

STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. För verksamhetsåret 
2018 blev resultatet plus 4 175,80 kr.

Verksamhetsplan

Inför 2018 gjordes en verksamhetsplan med de mål för verksamheten som vi fann 
relevanta. Uppföljning har gjorts vid halvårsskiftet och vid årets slut. Dokumenten finns 
tillgängliga för medlemmar på STF Bråvallas hemsida. Ny verksamhetsplan för 2019 
görs i början av året.   

Program och aktiviteter

Styrelsens arbete med höstprogram under våren och nästa års vårprogram under hösten, 
har skett enligt en väl inarbetad rutin.
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De tryckta foldrarna har lagts ut på biblioteken och andra publika lokaler. De har 
distribuerats till de 9 vandrarhemmen och skickats till nya medlemmar i STF inom vårt 
område. Foldrarna för 2019 kommer att distribueras på samma sätt. Utbudet av 
aktiviteter finns alltid på hemsidan,  svenskaturistforeningen.se/stfbravalla.  Där läggs 
också eventuellt tillkommande aktiviteter ut. Påminnelse om nästa aktivitet, m.m. 
skickas per mejl eller sms. 

Efter varje aktivitet har notiser skickats in till lokalpressen. På Facebook finns STF 
Bråvalla och STFs Lokalavdelningar. Där publiceras alla notiser, ofta med foton. 

Totalt har 29 aktiviteter genomförts under verksamhetsåret. Det totala antalet deltagare 
på våra aktiviteter 2018 blev 413, av dessa var 34 inte medlemmar i STF

Tisdags-promenaderna i Vrinneviskogen, 24 tillfällen, lockade mellan 3 och 10 personer 
(genomsnitt 4) 

Styrelsen har fortsatt samarbetet med Studiefrämjandet, Centralen, med två promenader 
under hösten. Det finns ett relativt stort intresse för promenader/vandringar tillsammans 
med oss och vi hoppas på fortsättning även 2019. 

Övriga händelser under året

Föreningen har svarat på 3 remisser:

• Trafikverket angående Ostlänken, sträckningen Loddby – Klinga.
• Finspångs kommun angående detaljplan för Östra Hårstorp
• Finspång samråd angående hotellbygge i Rejmyre.
• Dessutom har vi fått lämna synpunkter på förslag till remissvar från STF 

angående ändringar i strandskyddet. Vi instämde i STFs svar.
  

E-leder. Efter förfrågan från STF har vi lämnat intresseanmälan om att sköta en del av E-
leden E6. Det gäller leden från Graversfors till Säter (vid norra färjeläget, Bråviken). Det
är Region Östergötland som ansvarar för leden. STF tillhandahåller skyltar och material 
till informationstavlor, det är där vi kommer in, om intresse finns hos Region 
Östergötland.

Viltvårdsdelegationen (Länsstyrelsen i Östergötland) har även i år bett om förslag till 
ledamöter. STF Folkunga och STF Bråvalla lämnar förslagen gemensamt. Först gällde 
det att föreslå en ersättare till en ersättare. Senare på hösten gällde det val av ledamot 
och ersättare för nästa period. Ledamoten Kjell Friberg och ersättaren Roland Byfalk 
meddelade att de ville bli omvalda.

Ett genombrott i försöken att attrahera studenter på Campus Norrköping har gjorts under
hösten. Tomas Svedman har fått kontakt med fritidsföreningen PAFF. Aktiviteten Besök 
på Holmens kraftstation har genomförts för studenter med guiden Erik Olsson. Antal 
deltagare 19. Uppföljning och vidareutveckling av kontakten med studenterna, är nu 
viktigt.

En lärare på De Geer Gymnasiet hörde av sig. Hon hade en klass i årskurs 1 med 
inriktning turism och företagande och frågade om vandrarhem och deras verksamhet. 
Christer Goldhammer genomförde en lektion för klassen på gymnasiet. Det var mycket 
lyckat och eleverna visade stort intresse.

En viktig marknadsaktivitet initierad av Christer Goldhammer, var deltagandet på 
Seniormässan, som gick av stapeln i Värmekyrkan i november. Eventet gav inte så 
många nya medlemmar, som Christer hade hoppats, men övriga styrelsen tyckte ändå att 
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7 nya medlemmar och10 anmälningar till lokalavdelningen var ett gott utfall. Vi fick 
dessutom två tips på nya aktiviteter av personer som kom fram till oss. Från STF fick vi 
ett projektbidrag för deltagandet. 

Marknadsföring är också de notiser som skrivs och publiceras efter varje genomförd 
aktivitet. På vår Facebooksida läggs även nästa kommande aktivitet upp kontinuerligt.

Inför höstens tryckning av foldrar, framförde styrelsen önskemål om att få fler än de 
1000 st som föreningsverksamheten bekostar. Det hörsammades och vi har fått 2000 
foldrar, vilket gör att vandrarhemmen i vårt område kan få fler och att alla nya STF -
medlemmar kan får en folder med hälsning om att ansluta sig till STF Bråvalla.

Elisabet Nyström blev inbjuden till en av STFs kurser för nyvalda. Där talade hon om 
vårt arbete med de som är nya i Sverige. Hon gav också tips om vad som är bra att tänka 
på i lokalavdelningens verksamhet.

Kari Adolfsson och Elisabet Nyström har varit på ett informationsmöte om skatter. 
Viktigaste lärdomen: Utöka inte verksamheten med café-verksamhet, försäljning av 
prylar osv. Det blir mycket mer komplicerad skattesituation.

Avslutning

Styrelsen har under året beslutat att fira STF Bråvalla 30 år (inkl. tiden som krets) den 6 
september 2019. Förberedelserna har börjat. 

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 2019

Elisabet Nyström Kari Adolfsson Lisa Hammar

Tomas Svedman Ing-Britt Haslum Christer Goldhammer

Eva Kätting
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