
Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2020 STF Öland

STF-Ölands årsmöte hölls den 27 februari 2020 på konferensanläggning Ekerum 
Resort Öland tillsammans med ett 40-tal medlemmar. Före årsmötesförhandlingarna 
hälsade ordförande Gudrun Borgudd alla välkomna till årsmötet. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar genomfördes.
Efter årsmötet föreläste Elisabeth Nilsson och Solveig Engarås om att jobba som 
STF-stugvärdar i väglöst land. Vi fick se bilder från Viterskalet och höra vilka 
arbetsuppgifter som ingår i stugvärdskapet. Vi fick njuta av fina sommarbilder, olika 
fjällblommor och läsa av väderomslagen på himlen. Ett mycket uppskattat inslag på 
årsmötet. Därefter bjöds det in till middag och kaffe i Ekerums matsal där vi firade 
Svenska Turistföreningen som den 27/2 fyllde 135 år. 

Styrelsen har efter konstitution haft följande sammansättning under 2020:
Ordförande: Gudrun Borgudd vald på ett år tom 2020
V ordförande: Gunilla Lydmark vald till och med 2020
Sekreterare: Christina Olsson vald till och med 2021 
Kassör: Anita Bertilsson vald till och med 2020 
Studieansvarig: Emma Engstad vald till och med 2021 
Ledamot: Helena Bertilsson vald till och med 2021 
 Iris Andersson vald till och med 2020
Suppleant: Lena Sjölinger vald till och med 2020

Linda Sagemark vald till och med 2020 

 
Till revisorer för år 2020 omvaldes  Per-Olof Andersson och Jan Hellroth samt till 
revisorssuppleanter omval av Hans Mathson och Karl-Magnus Persson. 

Till valberedning för år 2020 omvaldes Stefan Nilsson (sammankallande) Åke 
Larsson samt Lena Persson.

Beträffande kretsens ekonomi hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning 
(bilaga 1). 

STF Ölands medlemsantal år 2021-02-15 lokalanslutna medlemmar 217 st vilket är 
en ökning med 22 st från 195 st feb 2020. 

År 2020 har viss kostnad tagits ut av medlemmarna för omkostnader kring olika 
aktiviteter. 
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Sammanställning av STF-Ölands programaktiviteter 2020
Med anledning av den rådande pandemin så har 8 programaktiviteter fått ställas in 
och 5 stycken genomförts. 
27/2 Årsmötet på Ekerum
8/8 Cykla på Norra Öland
12/9 Vandringens dag
3/10 Vandring i Mörbylånga årets Ölandsby 2019 med Leo Eriksson
10/10 Fågelskådning på hösten i uppbrottets tid med Gösta Friberg
Mörbylånga kommun har varit en samverkanspartner under Vandringens dag.
 
Verksamhetsplan 
Styrelsen har under året 2020 haft 5 styrelsemöten inklusive årsmötet trots den 
rådande pandemin. Olika programpunkter har entusiastiskt diskuterats inför 2021 års 
program. Styrelsen har försökt att under 2020 via mejlkontakt jobbat fram olika 
programpunkter där vi valt fokus på utomhusaktiviteter såsom vandring i ett av 
Ölands naturreservat, guidade vandringar i natur- och kulturmiljöer med specifikt 
fokus på historiska tillbakablickar från 400-talet till färgstarka ädlingar och brukare 
de senaste 500 åren. Få vandra i litterära fotspår, se vårfåglar och dynamiken i vår 
fågelvärld under sensommaren och hösten och att på cykel få färdas genom det 
Öländska landskapet.  

Coronapandemin under året har hindrat oss från ytterligare fysiska möten där vi 
skulle fortsatt vårt arbete med fokus på STF:s handlingsprogram för frilufts- natur- 
och kulturfrågor. 
Även den egna verksamhetsplan för STF-Öland med fokus på 
- medlemsvård av befintliga medlemmar
- nyrekrytering av medlemmar och vikten av att anslutas till STF-Öland
- hur vi skall jobba med media
- insats för natur- och kulturmiljöer på Öland (ex rengöring av nerskräpade stränder)
- pr-aktiviteter på norra och södra Öland
- diskussion kring STF-s centrala måldokument inklusive ev medlemsmöte under 
våren 2020 har blivit eftersatt. 

Den 9 och 10 maj deltog Anita Bertilsson i STF-s Riksstämma som centralt 
medlemsombud och representerade STF- Ölands medlemmar där hon hade möjlighet 
att påverka i olika forum tillsammans med representanter från STF centralt. 
Motionen ”Förstärkning av lokalavdelningarnas medlemsvård” från STF-Öland fick 
tyvärr avslag.

Den 21 november deltog Lena Sjölinger i en utbildning för nya styrelsemedlemmar 
via teams.
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Den 5 december medverkade Anita Bertilsson i en utbildning för ekonomer via ett 
teams-möte tillsammans med studiefrämjandet och STF-centralt. 
Bearbetning och uppdatering av kretsens hemsida har fortsatt där information om 
programpunkter, natur och kultur samt annan verksamhet relaterat till Öland 
presenterats av hemsideansvarig Emma Engstad.

En Facebooksida STF Öland hålls uppdaterad med information från STF-Ölands 
styrelse.

Deltagare på våra aktiviteter totalt år 2020 var 127 st 
vilket innebär en naturlig minskning av deltagare med anledning av inställda 
programpunkter under rådande pandemi. 

Borgholm med flera orter

Gudrun Borgudd __________________________________ 

 

Gunilla Lydmark __________________________________ 

 

Christina Olsson __________________________________ 

Emma Engstad    __________________________________ 

Anita Bertilsson __________________________________ 

Helena Bertilsson __________________________________ 

Iris Andersson __________________________________ 

Linda Sagemark __________________________________ 

Lena Sjölinger __________________________________ 
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