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Verksamhetsberättelse för STF Stockholm Nordost år 2020 
 
 
Medlemsantal 
I slutet av år 2020 var 494 medlemmar ansluta till STF Stockholm Nordost från våra fem 
kommuner, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. En mindre ökning relativt 
föregående år. 
 
Årsmöte 
Årsmötet genomfördes i Vaxholms rådhus den 20 februari 2020 varvid ett 30-tal 
medlemmar deltog. Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Roger Persson sin nya 
film om rysshärjningarna 1719 mot Stockholms skärgård. Representant från STFs kansli 
var Carina Hakenäs som valdes till mötesordförande och som även presenterade aktuellt 
från STFs kansli. 
 
Styrelse för verksamhetsåret 
Under början av året har styrelsen bestått av: Hans Waldebäck (ordförande och 
webbansvarig), Britt Engdahl (programansvarig), Eva Lindvall (kassör), Anne Rosbäck 
(sekreterare), Stefan Wångstedt (marknadsansvarig och redaktör för månadsbrevet), Ulla 
Giertz (medlemsadministratör) och Lars Lindblom (ledamot). Ersättare har varit Marianne 
Arnetz och Cathrin Wisén (vice ordförande och programansvarig). Under året har Britt 
Engdahl avsagt sig fortsatt engagemang i styrelsen, Lars Lindblom har avlidit och Cathrin 
Wisén har varit tvungen att tillfälligtvis reducera sitt engagemang.  Deras respektive 
uppgifter har därför efter behov fördelats bland övriga styrelsemedlemmar. 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten, av vilka tre varit digitala möten. Dessutom har 
informella möten hållit främst med anledning av ändringarna i styrelsens sammansättning 
och av ändrade förutsättningar för att kunna genomföra planerade aktiviteter.  
 
Revisorer och valberedning för verksamhetsåret 
Revisorer har varit Thomas Malmsten, sammankallande, och Siv-Mari Skarp Andersson. 
Valberedningen har bestått av Anita Andersson, sammankallande, Gunilla Lundberg och 
Thorbjörn Odsjö. 
 
Programgrupp 
Britt Engdahl har under början av året fortsatt som programansvarig. Ett fysiskt möte har 
hållits under våren och under hösten har hållits två digitala möten. Efter Britt Engdahls 
utträde ur styrelsen har Cathrin Wisén ansvarat för programgruppen och efter henne har 
Hans Waldebäck haft de två digitala mötena med programgruppen för framtagandet av 
programmet för våren 2021. Mediaföretaget Okidok har svarat för tryckning av 
programfoldrar.  
 

 



 
 

Planeringsdag 8 mars 
Styrelsen kallade till planeringsdag den 8 mars i Bogesunds slottsvandrarhem. Under 
förmiddagen hölls ett stadgeenligt styrelsemöte och efter lunch höll Britt Engdahl i 
uppstarten av programgruppens verksamhet för hösten 2020. 
 
Genomförda aktiviteter under år 2020 
Totalt 13 programaktiviteter genomfördes under året. Sammanlagt deltog på dessa 
aktiviteter 234 deltagare, varav 194 var medlemmar. Deltagarantalet var cirka hälften av 
föregående års antal. Noteras kan också att det fortfarande är en klar övervikt av kvinnor, 
157 kvinnor mot 77 män.  På grund av Coronapandemin tvingades vi ställa in 12 planerade 
aktiviteter. Flertalet av de inställda aktiviteterna återfinns i programmet för våren 2021. 
Under året genomfördes inga PR-aktiviteter. Sammanställning över de genomförda 
aktiviteterna bifogas.  
 
Information till medlemmarna – marknadsföring 
Programfoldrar har lagts ut på bibliotek, kommunalhus, turistbyråer, vandrarhem etc. 
Annonsering av våra aktiviteter har främst skett på vår hemsida.  
 
Utbildning 
Med anledning av Coronapandemin har vi inte kunnat deltaga i några för oss lämpliga 
utbildningar. 
 
ABC-träffar 
Vid dessa träffar möts lokalavdelningar från kringliggande lokalavdelningar för informering 
av varandras kommande programaktiviteter. Även dessa träffar påverkades av 
Coronapandemin. En planerad träff under våren ställdes in och resulterade i att aktuella 
lokalavdelningar informerade varandra via mail om sina respektive program. Under 
november hölls ett digitalt möte ordnat av STF med ett flertal deltagande lokalavdelningar 
inför planering av vårens programaktiviteter. Man kunde konstatera att digitala möten har 
fördelen att lokalavdelningar som normalt har långt att resa för ett fysiskt möte nu hade 
möjlighet att deltaga, vilket upplevdes som positivt. Hans Waldebäck deltog i mötet.   
 
Teamsmöte  
Hans Waldebäck deltog 2 juni i ett av STF ordnat möte för hela landets lokalavdelningar. 
Mötet behandlade bl a hur lokalavdelningarna hanterade den av Coronapandemin 
uppkomna situationen. STFs informerade om dess ur ekonomisk synpunkt mycket kritiska 
situation samt gav tips för hur kommande Vandringens dag kunde genomföras. 
 
Vandringens dag  
Thomas Malmsten och Ingalill Timgren medverkade i ett av STF 12 september ordnat 
digitalt möte kring planering av vandringens dag. 
 
Studiefrämjandet 
Tidigare kontaktperson Agnes Söderquists blev i början av 2020 föräldraledig och i 
samband därmed återfick vi vår tidigare kontaktperson Sofia Arnsten. Strax därefter fick vi 
ytterligare en ny kontaktperson, Lena Falk. Under 2021 kommer vi återfå Agnes Söderquist. 
Trots flera olika kontaktpersoner har samarbetet fortlöpt problemfritt. 
 



 
 

Representation och samverkan med andra grupper 
Vi är representerade i nedanstående grupper med angivna kontaktpersoner.  

 Täby kommun: Thomas Malmsten. Vandringsled i Stolpaskogen, Hur utnyttja 
kommunens skogar och kulturmiljöer, Upprustning (förbättra utmärkning) av 
Roslagsleden. 

 Miljö- och klimatrådet i Österåker: Anne Rosbäck. Digitala möten. 
 Samverkan Gröna kilar: Eva Lindvall. Inga möten. 

 
Remissvar  
Under året har inga remissvar lämnats.  
 
Slutord 
Årets verksamhet har till stor del styrts av den uppkomna Coronapandemin, vilken medfört 
avsevärda konsekvenser inte bara för hela STFs verksamhet utan naturligtvis också för 
lokalavdelningens verksamhet. Vår ambition har hela tiden varit att i första hand säkerställa 
medlemmarnas hälsa och inte att till varje pris genomföra planerade aktiviteter som skulle 
kunna medföra smittorisk. Detta har medfört att vi under detta år haft reducerat aktivitet, 
men vi ser en förhoppning om att det kommande året ska bli bättre och att vi kan återgå till 
mer normala förhållanden. 
Vi vill tacka alla deltagare, medarbetare, samverkande organisationer och övriga för ett 
under rådande förhållanden fint genomfört år. 
Vi hoppas att såväl nya som gamla medlemmar ska hitta till kommande spännande 
programinslag under 2021. 
  
 
Åkersberga i februari 2021 
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