
Verksamhetsberättelse för Verksamhetsåret 2021 

STF Lokalavdelning Stockholm 

1. Årsmötet för verksamhetsåret 2020

Årsmötet för STF Lokalavdelning Stockholm hölls digitalt. Vid årsmötet beslutades att 

styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och en ordförande (dock avgick en ledamot, Bernt 

Mourault kort efter årsmötet, före det konstituerande mötet 2021-03-01). I samband med 

årsmötet hölls en föreläsning av STF:s Hållbarhets- och påverkansansvarig Daniel Skog. 

Styrelsesammansättningen efter det konstituerande styrelsemötet för verksamhetsåret 

består i sin helhet av följande personer: 

Josefin Dorkhom, ordförande, vald på ett år. 

Gunnar Eriksson, ledamot, sittande, ett år kvar på förordnande. 

Anna Lindström, sekreterare, vald på två år. 

Jesper Wiklund, ledamot, vald på två år. 

Erik Rönnby, ledamot, vald på två år. 

Anna Örnberg Brandell, kassör, vald på ett år. 

Petra Tegman, vice ordförande, vald på ett år. 

Håkan Holmlund, ledamot, vald på ett år. 

2. Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten, varav merparten varit digitala, 

samt en verksamhetskonferens den 13 juni då vi besökte STF Af Chapman. Styrelsen 

förlade ett av sina möten på STF Långholmen. 

Styrelsen har deltagit i flera aktiviteter och utbildningar anordnade av STF och av 

Studiefrämjandet, tex kassörsutbildning, ny ordförande, ny i STF, påverkansarbete, 

klimatförändringskonferens m.m. 

Av styrelsens åtta medlemmar var sju nytillträdda i sina roller och stor del av året har gått 

till att lära känna STF och hur styrelsearbetet förväntas bedrivas i föreningen. När 

restriktionerna i samhället släppte öppnade det stora möjligheter för oss som förening och 

med en trevande start fick vi i samband med Vandringens Dag full fart på våra aktiviteter. 

Under hösten 2021 har vi främst fokuserat på vandring i olika miljöer och delar av vår 

region.   

3. Medlemsutveckling

Sista december 2021 hade föreningen 943 medlemmar. Inom upptagningsområdet har det 

tillkommit 142 nya medlemmar på Ekerö, 233 i Järfälla, 337 på Lidingö, 458 i Solna, 5983 

i Stockholm och 205 i Sundbyberg. Av dessa har 1 på Ekerö, 1 i Järfälla, 1 på Lidingö, 2 i 

Solna, 45 i Stockholm och 2 i Sundbyberg valt att ansluta sig till lokalföreningen. 
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Ytterligare 15 medlemmar från andra lokalföreningars upptagningsområden har också valt 

att ansluta sig till STF Stockholm. 

4. Aktiviteter

Årsmötet lämnade den här gången inte någon verksamhetsplan eller budget till den 

kommande styrelsen. Trots det kunde vi komma igång relativt tidigt med verksamhet för 

medlemmarna. STF Lokalavdelning Stockholm har valt att följa de riktlinjer för 

sammankomster som Folkhälsomyndigheten har, samt de riktlinjer som STF:s kansli gått 

ut med. Det har påverkat vilken typ av aktiviteter som genomförts med vandring som 

huvudaktivitet. 

Under 2021 har STF Lokalavdelning Stockholm genomfört framgångsrika aktiviteter. 

Föreningen har bjudit in till totalt 15 aktiviteter varav 14 har genomförts. 220 medlemmar i 

lokalavdelningen har deltagit i vandringarna. Vandringarna har även lockat icke 

medlemmar vid de flesta tillfällena. Verksamhetsårets första vandring genomfördes 29 

april med en vandring under rubriken ”Prata fjällvandring”. Årets sista vandring 

genomfördes 18 dec genom ”Jul Ö-vandring”. Lokalavdelningen deltog även i den 

nationella satsningen Vandringens dag då 58 nöjda deltagare i grupper vandrade 

Riddarfjärden runt. 

En viktig grupp är avdelningens aktivitetsledare. Sex personer har planerat och genomfört 

aktiviteter. Under året har ledarna samlats vid tre tillfällen, inledningsvis digitalt för att i 

december avsluta året med ett fysiskt möte i syfte att ta fram idéer inför 2022. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vandringarna varit mycket uppskattade. 

Deltagarna har varit relativt unga och vid varje tillfälle har det kommit deltagare som 

aldrig deltagit i aktiviteter tidigare. Könsfördelningen har varit sned då det i de flesta fall 

varit flest kvinnor som deltagit. Undantaget var vandringen ”I Ulf Lundells fotspår” då 

gruppen bestod av flest män. Så en fråga inför framtiden är hur vi kan locka fler män? 

Av de som deltagit är intresset för vandringar stort eftersom man upplever det positivt att 

vara aktiva tillsammans med andra. Det är också roligt att få utmana sig själv. Ett exempel 

på det sistnämnda var ”Vandra lite längre”, en vandring på hela 36 km. 

Deltagarna visar stort intresse för att engagera sig i avdelningen, som ledare och/eller 

styrelsen. Ett stort bevis för att aktiviteterna varit lyckade! 

5. Kommunikation och marknadsföring

Styrelsen beslutade tidigt att den externa kommunikationen så långt möjligt ska ske digitalt 

via mejl, webb och sociala medier. Därför valde vi att inte producera en tryckt folder med 

våra aktiviteter. Fokus på kommunikation via sociala medier har gjorts genom Facebook 

och Instagram i syfte att sprida information och inspirera till egna turer och aktiviteter. 

Under våren hade vi på Instagram också ”Torsdagstipset”.  

Vi har tagit fram en policy för hur vi kommunicerar och i vilka kanaler samt skickat ut ett 

nyhetsbrev till de anslutna lokalförenigsmedlemmarna. En aktivitet där ambitionen 

kommer att höjas inför 2022. 
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Webben har under 2021 använts för kommunikation av aktuella aktiviteter arrangerade av 

avdelningen. I samband med lansering av aktiviteter på webben har de även publicerats på 

Facebook och Instagram. Facebooksidan har idag 1550 följare, en ökning med ca 350 

följare. De senaste inläggen har var för sig haft en räckvidd på drygt 800 personer, en 

ökning med 31%. Instagram ”@stf.stockholm” har nu 685 följare, en ökning med ca 185 

följare. Ökningen av följare på Facebook och Instagram visar att fokus på de digitala 

kanalerna är relevant och ett effektivt sätt att nå ut. 

6. Omvärldsbevakning

STF Lokalavdelning Stockholm bedriver sedan flera år en omvärldsbevakning kring 

frågor om natur, miljö och friluftsliv i Stockholmsområdet. Detta beror mycket på det 

stora exploateringstryck som finns mot våra tätortsnära natur- och friluftsområden. Dessa 

områden används mycket av våra medlemmar och är även en förutsättning för att 

Stockholm ska kunna vara en attraktiv storstadsregion. 

Ett viktigt mål i arbetet är att få till långsiktigt hållbara skydd av de tätortsnära 

grönområdena och då speciellt Storstockholms Gröna Kilar och Nationalstadsparken. 

Områdena är under hårt tryck att naggas i kanterna, ofta under devisen ”Vi ska bara”. 

Under året har ett 40-tal skrivelser, yttranden och synpunkter skickats till kommuner, 

myndigheter och organisationer. Arbetet sker mycket inom ramen för STFs riktlinjer inom 

natur- och friluftsliv. Omvärldsbevakningen har främst handlagts av Gunnar Eriksson, med 

stöd av styrelsen.  

Skrivelser, yttranden och synpunkter som har lämnats in som berört skydd med 

naturreservat är bl.a: Erstavik och Ryssbergen (Nacka), Häradsallmänningen-Ängsjö 

(Järfälla), Jungfrusundsåsen (Ekerö), Rinkebyskogen (Danderyd), utökning av Igelbäckens 

naturreservat (Sundbyberg), Telegrafberget naturreservat (Tyresö). Dessutom 

Fagersjöskogen, Hagsätraskogen, Kyrkhamn-Lövsta, Skarpnäcksskogen, Ålstensskogen-

Storskogen, utökning av Årstaskogens naturreservat, och insändare i DN och Mitt I om 

skydd av grönområden (Stockholm). 

Synpunkter, yttranden på olika detaljplaner m.m. har bl.a. lämnats över: Frösundavik och 

Stallmästaregården (Solna), Sollentuna översiktsplan, Täby översiktsplan, ev exploatering 

vid Bergianska Trädgården (till KVA). Dessutom, om Bromma flygplats, Kvarteret Genua 

på Gärdet, Nytorps gärde, Riddersvik, Uggleviksreservoaren och Östra Hagastaden 

(Stockholm).  

Lokalavdelningen är med i Länsstyrelsens samrådsgrupp för natur- och friluftsliv, och 

samarbetar bl.a. med nätverket Ny Grön Stad, Förbundet för Ekoparken m.fl.  

7. Framtiden

Ytterligare ett år kantat av en pandemi har påverkat våra göranden och låtanden och det 

gissar vi väl att även nästa år kommer att påverkas av. Men på något vis lär vi oss att detta 

är det nya normala. Människan har fortfarande behov av att umgås, att vara sociala och att 

skapa så väl nya som välbeprövade upplevelser. Att använda naturen som spelplan 
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kommer även framgent vara oerhört viktigt, oavsett om pandemi råder eller ej. Vårt 
uppdrag är bland annat att erbjuda natur- och kulturupplevelser i vårt närområde och vi 
ser ett ökande intresse hos en allt bredare allmänhet. Detta ska vi både värna och utveckla 
tillsammans med våra nya och sedan länge etablerade medlemmar.

Välkomna till STF Lokalavdelning Stockholm!

Styrelsen för STF Lokalavdelning Stockholm 
genom ordföranden:

Josefin Dorkhom




