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Verksamhetsberättelse för 1 januari - 31 december 2019

Styrelsen under året

Ordförande & IT-ansvarig: Elisabet Nyström
Kassör: Ann-Marie Lind
Sekreterare & studieansvarig: Ing-Britt Haslum
Programansvarig: Lisa Hammar.
Kommunikationsansvarig: Christer Goldhammer
Ledamot & färdledare Kari Adolfsson
Ledamot: Tomas Svedman
Ledamot: Eva Kätting t.o.m. juni

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden, inklusive det 
konstituerande mötet, samt 2 arbetsmöten avseende aktiviteter för vår – och 
höstprogram. På ordinarie styrelsemöte 28 oktober deltog revisorer och valberedning.

En ny mall för dagordning har införts på initiativ av Christer Godhammer. Mallen 
används vid varje styrelsemöte fr.o.m. 16 maj. Inför, eller under, respektive möte noteras
nya ärenden under respektive paragraf i dagordningen. 

Från och med det första styrelsemötet 2020 ska protokollen numreras löpande. (nu är 
rubrikerna olika för protokoll nr 1- 6 och 7- 9.

Fyra av styrelsemötena har under året skett på något av vandrarhemmen i vårt område. 
Det var Abborreberg, Norsholm, Regna och Mem.

Medlemmar

Under året har 38 nya medlemmar värvats till STF. 134 medlemmar (inklusive barn) har 
anslutit sig till lokalavdelningen, STF Bråvalla. Varje år lämnar ett antal medlemmar 
STF och då upphör anslutningen till lokalavdelningen. I genomsnitt ligger antalet 
anslutna medlemmar nu på ca 550. 

Ekonomi

STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. För verksamhetsåret 
2019 blev resultatet   - 17.316 kr 52 öre.

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan med ett antal definierade mål gjordes för verksamhetsåret 2018 och 
har fullföljts under 2019. Tre uppföljningar har gjorts under året, i mars, oktober och vid 
årets slut. Dokumenten finns tillgängliga för medlemmar på STF Bråvallas hemsida. Ny 

1



verksamhetsplan för 2020 görs i början av det verksamhetsåret.   

Program och aktiviteter

Styrelsens arbete med varierade program vår och höst, uppskattas av medlemmarna 
vilket styrelsen tackar för! Medlemmar välkomnas att lämna förslag på aktiviteter och 
även att genomföra dem.

De tryckta foldrarna har lagts ut på biblioteken och andra publika lokaler. De har 
distribuerats till de 7 vandrarhemmen och skickats till nya medlemmar i STF inom vårt 
område . Utbudet av aktiviteter finns alltid på hemsidan, 
svenskaturistforeningen.se/stfbravalla.  På hemsidan läggs också eventuellt tillkommande 
aktiviteter in. Påminnelse om nästa aktivitet, m.m. skickas till lokalavdelningens 
medlemmar per mejl eller sms. 

Efter varje aktivitet har notiser skickats in till lokalpressen. De publiceras också på 
Facebook STF Bråvalla och STFs Lokalavdelningar. Där finns flera foton från 
aktiviteterna. 

Totalt har 34 aktiviteter genomförts under verksamhetsåret. Det totala antalet deltagare 
på våra aktiviteter 2019 blev 680 varav ett 70-tal inte var medlemmar. De flesta aktiva 
medlemmar deltar på flera aktiviteter, i genomsnitt 20 personer per tillfälle. De som 
deltar utan att vara medlemmar, bearbetas att gå med i STF.

Även tisdags-promenaderna i Vrinneviskogen, lockade fler deltagare det gångna året. 
Genomsnittet blev 7, rekordet vid ett tillfälle var 12 personer.  

Aktiviteter för nysvenskar har varit promenader i samarbetet med Studiefrämjandets 
verksamhet Centralen. Promenaderna som gjorts i Studefrämjandets omgivningar, 
Folkparken, och Strömmen, har under våren lockat ganska många personer. Vid andra 
tillfällen kom endast några få. Under hösten blev det tyvärr ingen aktivitet. 

Marknadsföring

Christer Godhammer har sett till att STF Bråvalla syns utåt. 2019 deltog vi på två 
mässor. Resemässa i Louis De Geer den 1 – 2 februari då många av årets nya 
medlemmar värvades. Aktiviteten kommer att genomföras även 2020. I november var 
det Seniorevent 19 – 20 november, som genererade totalt 15 nya medlemmar till STF 
och 17 nya anslutningar till STF Bråvalla.

Viktig marknadsföring är också notiserna i pressen och publicering av text och bilder på 
Facebook. 

Övriga händelser under året  

Den största händelsen under året är 30-års jubileet som firades den 6 september!

Inbjudan till jubileumsfest skickades till alla medlemmar i STF Bråvalla. 35 personer 
deltog. Från STF deltog Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare. Festen ägde rum i 
en vacker festvåning, en trerättersmeny serverades, musiker underhöll och flera tal hölls.

Deltagarna betalade ett subventionerat pris. Styrelsen beslutade detta då 
lokalavdelningens ekonomi är god. Ett bidrag till arrangemanget fick vi från STF.

Vandringens dag genomfördes den 14 september. STF Bråvalla valde att vandra på 
Omberg, på en del av Östgötaleden, som av STF lanserats som Signaturled. Det var en 
strålande dag. Elisabet Nyström fick senare en enkät att besvara. Hon rapporterade att vi 
var nöjda med STFs stöttning, och att vi vill göra om det.
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Deltagande i STFs kurser.

Monica Englund och Renate Jonsson har gått STF-kursen Värd, vilket de uppskattade. 
Ett tips till fler aktiva medlemmar, som kan tänka sig att genomföra t.ex. vandringar.

Ing-Britt Haslum har gått en kurs i verksamhetssystemet Miranda (tyvärr, med teknikstrul.)

Ann-Marie Lind har varit i Hallsberg på kursen för nyvalda. Hon fick mycket 
information med sig hem, såsom handboken, introduktion till Miranda och kontakter 
med övriga kursdeltagare.

Inbjudningar och deltagande i olika träffar.

Elisabet Nyström bevistade STF Folkungas 30-årsfest på Vadstena folkhögskola 24/9. 
Ett trevligt arrangemang med ca 40 st gäster.
Elisabet Nyström och Kjell Knutsson (STF Folkunga) har varit på möte i Linköping, 
inbjudna för att bidra med erfarenhet av arbete i en lokalavdelning. Ett antal STF-
medlemmar har anmält intresse av att åter skapa en lokalavdelning i Linköping.

Lisa Hammar deltog i regional träff för medlemsombud i Stockholm 23 november.

Christer Goldhammer deltog i en ideell träff i Nora, med aktiva i lokalavdelning, 
färdledare och personer med dugnadsuppdrag.
Christer, Kari, Lisa och Tomas deltog i Lokalavdelningsträff den 30 november på 
Mjölby Stadshotell. De lokalavdelningar som omfattas är STF Folkunga, STF Bråvalla, 
STF Södra Vetterbygden och STF Höglandet. Anteckningar gjordes under olika rubriker.
Ett omfattande dokument har sammanställts och har skickats till deltagarna och 
styrelsemedlemmar i respektive lokalavdelning, samt till STF centralt.  Förslag finns att 
lokalavdelningsträffar ska genomföras 2 ggr per år, i mars och oktober. Nästa träff 
ansvarar STF Bråvalla för, men plats för mötet är Motala Stadshotell även då.  

Föreningen har även under det gångna året svarat på 3 remisser. Två av dem avsåg 
Ostlänken, där vi framförde positiv respons på de föreslagna dragningarna av sträckan 
Loddby-Klinga respektive Klinga-Bäckeby. Den tredje remissen kom från Finspångs 
kommun. Den besvarades med att vi inte berörs av ärendet. 

En studiecirkel om Slott och Herresäten i Östergötland har genomförts under våren på 
initiativ av Tomas Svedman och med Ing-Britt Haslum som studieledare. Alla deltagare 
läste om olika intressanta objekt, som vi delgav varandra. Syftet var att göra några besök
på ställen där det var möjligt att komma in i byggnaden och få en guidning. Vid cirkelns 
två sista träffar besöktes Mauritzbergs slott och Husby säteri 22/5, respektive ruinen 
Stjärnorp och Ljungs slott 30/5.

Två studenter från Campus Norrköping ville intervjua oss, om vårt arbete med 
integration/språkträning under utomhuspromenader. Ing-Britt Haslum kontaktade Ulrika 
Vesterlund och Stefan Arrelid, som båda jobbar på Studiefrämjandet, och tillsammans 
svarade vi på studenternas frågor. Våra synpunkter ingick därefter i ett grupparbete, som 
vi senare fick ta del av.

Vid styrelsemötet i Abborreberg den 16/5 avtackades Eva Kätting med en STF ryggsäck 
och  fick kram, applåder och lyckönskningar för framtiden på Gotland!

Lisa Hammar berättade att hon åkt med den nya båtlinjen ”Bråvikslinjen” från hamnen 
via Esterön till Vildmarkshotellet. Det resulterade i att Elisabet Nyström arrangerade en 
extra aktivitet den7 augusti, med kvällstur till Esterön där vi fick en guidad promenad 
med Hans Ornefalk. 
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Avslutning 

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 Christer Goldhammer Lisa Hammar

Kari Adolfsson Ann-Marie Lind  Ing-Britt Haslum

Tomas Svedman
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