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Medlemsantal 

I slutet av år 2018 var 440 medlemmar ansluta till STF Stockholm Nordost från våra fem 

kommuner, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Det är en ökning med 42 

personer från föregående årsskifte.  

Årsmöte 

Årsmötet genomfördes på Åkersberga bibliotek den 20 februari 2018. Innan årsmötes-

förhandlingarna fick vi se en film av Roger Persson om Åkers kanal ”Långhundraleden”.  

Representant från STFs kansli var Maria Ros Jernberg som valdes till mötesordförande. 

Styrelse för verksamhetsåret 

Ordförande och studieansvarig Marianne Arnetz, kassör Eva Lindvall, webbansvarig, 

medlemsadministratör och redaktör för månadsbrevet Thorbjörn Odsjö, programansvarig Britt 

Engdahl, marknadsansvarig Stefan Wångstedt, samt Ulla Giertz. Andreas Lindell och Hans 

Waldebäck har varit ersättare. Styrelsen har haft fem protokollförda möten samt tre 

trivselträffar.   

Revisorer och valberedning för verksamhetsåret 

Revisorer Siv-Mari Skarp Andersson, sammankallande och Thomas Malmsten. Valbered-

ningen har bestått av Anita Andersson, sammankallande, Lars Lindblom och Gunilla 

Lundberg. 

Programgrupp 

Britt Engdahl har fortsatt som programansvarig och ansvarig för annonsering i lokalpressen. 

Två möten har hållits under våren och ett möte under hösten och därefter har man haft 

mailkontakt med varandra. Arbetet har sammanställts av Britt Engdahl och lämnats till 

mediaföretaget Okidok som tryckt upp 1.500 ex per termin. Resultatet har blivit två 

omfattande programfoldrar, en för hösten 2018 och en för våren 2019. Produktionen av 

programmet stöds av STF central.  

Planeringsdag 17 mars 

Styrelsen kallade till planeringsdag den 17 mars på Bogesunds slottsvandrarhem. Under 

förmiddagen hölls ett stadgeenligt styrelsemöte och efter en god lunch höll Britt Engdahl i 

uppstarten av programgruppens verksamhet för året. 

Genomförda aktiviteter under år 2018 

Totalt 25 aktiviteter genomfördes under året, varav 15 under våren och 10 under hösten.   

Sammanställning över aktiviteterna bifogas. 

Information till medlemmarna – marknadsföring 

Programfoldrar har lagts ut på bibliotek, kommunalhus, turistbyråer, vandrarhem etc. 

Annonsering av våra aktiviteter har även skett i lokalpressen, främst ”Mitt i” och på vår 

hemsida. Thorbjörn Odsjö har haft ansvar för vår hemsida, medlemsregistrering och det 



månadsbrev med aktuella aktiviteter som skickas ut per mail. Thorbjörn Odsjö ingår även i en 

central referensgrupp inom STF.  

STFs kansli har skickat ut ett informationsmail i februari, till alla STF medlemmar som ej är 

anslutna till en lokalavdelning. 

Utbildning 

Styrelsen har under hösten avslutat den interna utbildningen ”Handbok för Lokalavdelningar” 

i samarbete med Studiefrämjandet. 

De båda nya styrelsemedlemmarna Ulla Giertz och Hans Waldebäck har under oktober 

deltagit i utbildningen för nyvalda. 

ABC-träffar 

Under året har två möten genomförts i april och i oktober. Den 25 april deltog Marianne 

Arnetz och den 24 oktober deltog Thorbjörn Odsjö från STF Stockholm Nordost på mötet 

som ägde rum på STFs huvudkontor.   

Vallentuna Folkrörelsearkiv 

Vallentuna Folkrörelsearkiv, VFA, samlar fortlöpande in våra protokoll och andra handlingar 

för arkivering.  

Möten i Täby, Danderyd och Österåker 

Eva Lindvall deltog i Täby Föreningsråds möte den 26/3. Thorbjörn Odsjö deltog i 

kommunens möte omkring Stolpaskogen den 14/5 och Eva Lindvall och Stefan Wångstedt 

deltog i invigningen av ädellövskogen i Efraimsberg den 7/9.  

Stefan Wångstedt deltog den 21/11 på ett möte omkring Kulturbiennalen i Danderyd 2019. 

Marianne Arnetz har deltagit i Miljö-och Klimatrådet i Österåker vid 3 tillfällen, 22/2, 24/5 

och 27/9. Dessutom har Visit Roslagen haft 2 möten 25/1 och 10/4 där Marianne Arnetz 

deltagit. 

Remissvar  

Föreningen har skickat ett remissvar till Svenska Kraftnät angående en planerad kraftledning 

mellan Täljö och Vaxholm i Österåkers och Vaxholms kommuner. 

Slutord 

Vi vill tacka alla deltagare, medarbetare, samverkande organisationer och övriga för ett fint 

genomfört år. Nya upplevelser inom frilufts-, natur- och kulturområdena är aktuella och vi 

hoppas att medlemmarna ska hitta till kommande spännande programinslag under 2019. 
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