
 
 

 

Verksamhetsberättelse STF Nynäshamn 2019  
Årsmötet hölls 20 februari 2019 i Viakyrkan, Nynäshamn med 6 personer närvarande.  

Lisbeth Odenhammar var ordförande för mötet. Föredragshållaren som var bokad uteblev. 

 

Lokalavdelningen 
STF Nynäshamn bildades 1996.   

 

Lokalavdelningens syfte 
Att få människor att upptäcka Sverige och guida till närliggande ”smultronställen” 

Genom engagemang i lokalavdelningen kan vi/medlemmarna påverka aktiviteter, verksamhet  

natur- och kulturfrågor lokalt i Nynäshamns kommun. 

 

Styrelsen     
Lisbeth Odenhammar, ordförande 

Lisbeth Öhman, kassör 

Margaretha Ullström, sekreterare 

Victoria Bazyukina, ledamot 

Daniel Andersson, ledamot 

 

Revisorer 
Odd Andersson 

Lennart Axelsson 

 

Valberedning 
Ingen valberedning. Årsmötet 2018 lämnade över till styrelsen att lösa detta för 2019. 

Styrelsen har även under 2019 haft uppdraget att vara Valberedning inför 2020.  

 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året samt informella träffar och 

mejlkontakter. Styrelsen har haft genomgång av STFs hemsida med diskussion. 

 

 

Marknadsföring 
Vi har använt STF gemensamma hemsida - STF Nynäshamn stfnynashamn@stfturist.se 

Vi har skrivit artiklar efter genomförda aktivitet som finns på hemsidan under ”Aktuellt” 

dessa har även varit införda i NynäshamnsPosten. 

Annons har varit införd i NynäshamnsPosten och på Facebook – STF Nynäshamn. 

Inför varje aktivitet har ordföranden skickat mejl till medlemmarna med  

e-postadress om kommande aktivitet. 
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Medlemskap  
2019-12-31 har STF Nynäshamn 140 medlemmar, 4 nya medlemmar.  

12 medlemmar har valt att avsluta sitt medlemskap under 2019.  

Vi ser fram mot att välkomna fler aktiva medlemmar under kommande år. 

 

Årets aktiviteter 2019  
7 aktiviteter – med 228 deltagare. 

22/1 och 13/2 Musköbasens historia och tillkomst 1940–2018 - Föredrag med bilder av 

Sällskapet Galärerna - Åke Nilsson och Ulf Wahlström 

11/4 Moa Martinson - från oäkta pigunge till Landsmoder - vägen dit och tillkomsten  

av filmen "Landsmodern"- Lou-Lou Hillstad  

23/5 Gålö sälstation vandring - Bengt Johansson 

8/9 FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut - Svante Karlsson, LouLou Hillstad 

15/10 Turist i tiden – besök på Torö Hembygdsförening - Birgitta Axelsson 

20/11Året på Öjn” - Niclas Ahlborg naturfotograf med bas på östra Gotland 

 

Externa möten 
16-17/11 deltog Margaretha Ullström på kurs för nyvalda ledamöter i Hallsberg 

14/11 deltog Lisbeth Odenhammar och Margaretha Ullström på ABC-träff, STF Roslagen,   

 

 

 

Varmt tack till alla som deltagit i våra aktiviteter under året. Styrelsen tackar för ert 

förtroende som ni visat oss under året. Vi ser fram mot att träffas vid fler aktiviteter under 

2020.  

 

Nynäshamn december 2019 

 

 

 

 

 

Lisbeth Odenhammar   Lisbeth Öhman 

ordförande    kassör 

 

 

 

 

 

 

Margaretha Ullström    Victoria Bazjukina           Daniel Andersson 

sekreterare      ledamot   ledamot 

 


