
Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2021 STF Öland

STF-Ölands årsmöte hölls den 13 juni 2021 i Borgholms Stadsmuseums trädgård 
tillsammans med 18 medlemmar. Före årsmötesförhandlingarna hälsade ordförande 
Gudrun Borgudd alla välkomna till ett årsmöte under bar himmel. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar genomfördes.

Efter årsmötesförhandlingarna hälsades intendent Julius Winberg Sääf välkommen att
berätta om utvecklingen av olika projekt på Ölands museum Himmelsberga. Julius 
lyfte fram begrepp som vi behöver fundera på - kulturarv och hembygd. Vad är det vi 
bevarar, varför och för vem? Han berättade att han har bl a arbetat med att flytta fram 
kulturarvet så att museet visar även 1900-talet. Först ut blir 1920-talsmiljö som 
skapats på Hedvigs gård. Museet kan också vara en bra plats att diskutera de frågor 
som är aktuella inför framtiden - matproduktion, energi mm. Det görs genom att 
samverka med olika andra aktörer. Julius presenterade också lite vad som är nytt för 
året, bland annat lantbruksdag med LRF, barnkulturfestival i september och årets 
sommartema - Ölands kvinnor. Julius föreläsning visade på att han arbetar mycket 
brett med att ha verksamhet för alla åldrar. Ett uppskattat inslag på årsmötet. Därefter 
intogs egen medhavd fika i trädgården. 
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Styrelsen har efter konstitution haft följande sammansättning under 2021:
Ordförande: Gudrun Borgudd vald på ett år till och med 2021
V ordförande: Gunilla Lydmark vald till och med 2022
Sekreterare: Christina Olsson vald till och med 2021
Kassör: Anita Bertilsson vald till och med 2022 
Studieansvarig: Emma Engstad vald till och med 2021
Ledamot: Helena Bertilsson vald till och med 2021
 Lena Sjölinger vald till och med 2022
Suppleant: Jenny Holdar Johansson vald till och med 2021

Britt-Marie Nilsson vald till och med 2021

Till revisorer för år 2021 omvaldes  Per-Olof Andersson och Jan Hellroth samt till 
revisorssuppleanter omval av Hans Mathson och Karl-Magnus Persson. 

Till valberedning för år 2021 omvaldes Stefan Nilsson (sammankallande) Lena 
Persson samt Leif Sjöberg.

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

STF Ölands medlemsantal år 2022-02-15 lokalanslutna medlemmar 326 st vilket är 
en ökning med 109 st från 217 st feb 2021. 

År 2021 har viss kostnad tagits ut av medlemmarna för omkostnader kring olika 
aktiviteter. 

Sammanställning av STF-Ölands programaktiviteter 2021
Med anledning av den rådande pandemin så har 7 programaktiviteter fått ställas in 
och 5 stycken genomförts. 
13/6 Årsmötet Borgholms Stadsmuseums trädgård
7/8 Cykla genom öländska byar

Alla foton tagna av Gudrun Borgudd
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11/9 Vandringens dag från Mellby till Gräsgårds hamn
Mörbylånga kommun har varit en samverkanspartner under Vandringens dag.

25/9 Fågelskådning på hösten i
uppbrottets tid med Johan Petersson

Alla foton tagna av Gudrun Borgudd
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10/10 På spåret 500 år per timme från Gärdslösa Kyrka mot Galltorp till Sättra med 
Leo Eriksson

Verksamhetsplan 
Styrelsen har under året 2021 haft 4 styrelsemöten inklusive årsmötet trots den 
rådande pandemin. Olika programpunkter har entusiastiskt diskuterats inför 2022 års 
program. Styrelsen har försökt att under 2021 via mejlkontakt och ett fysiskt möte 
jobbat fram olika programpunkter där vi valt fokus på utomhusaktiviteter utom en 
programpunkt ”klimatsmart resande” som genomförs på Borgholms bibliotek. 
I övrigt vårvandring i fågelrika Beijershamn tillsammans med Ölands Ornitologiska 
förening, guidade vandringar i natur- och kulturmiljöer med specifikt fokus på 
historiska tillbakablickar från 400-talets Sandby borg vidare genom mittlandsskogen 
och Rösselkärrets naturreservat till ödebyn Eriksöre Österskog. 
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Vandra mitt i ett världsarv genom södra Ölands odlingslandskap. Ytterligare få 
vandra i Margit Fribergs litterära fotspår, se dynamiken i vår fågelvärld under 
sensommaren och den nalkande hösten och att på cykel få färdas genom det Öländska
landskapet från kust till kust.  

Coronapandemin under året har hindrat oss från utökade fysiska möten där vi skulle 
fortsatt vårt arbete med fokus på STF:s handlingsprogram för frilufts- natur- och 
kulturfrågor. 
En del av vår egna verksamhetsplan har dock genomförts där insats för natur- och 
kulturmiljöer ex nerskräpning av närmiljön på Öland fokuserats. 
En insats för naturen på Öland har genomförts med temat Håll Sverige Rent bl.a den 
31 maj 2021 där ett antal STF-medlemmar och ”badflickor” plockade skräp i 
naturen. 

Foto Gudrun
Borgudd

Därefter har samverkan byggts upp med vd Johanna Ragnartz och Borgholms 
kommun. Mycket tack vare en trogen STF-medlem 
Solveig Engarås.

Foto Gudrun Borgudd
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I ytterligare en insats för natur och kulturmiljöer medverkade den 10 november 2021
Anita Bertilsson och Gunilla Lydmark på en konferens där Länsstyrelsen bjöd in 
STF Öland till Ekerums konferensanläggning. Konferensen handlade om Mittlandet 
– ett mosaiklandskap med unika värden. Naturtyper, hållbart brukande, vatten och 
våtmarker och besöksnäringen var de ämnen som togs upp under dagen. STF-Öland 
har 2022 två programpunkter i mittlandet. ”Tjusby trädgård” och ”vandring med 
Thorsten Jansson till ödebyn Eriksöre Österskog”. 

Övriga delar av den egna verksamhetsplanen för STF-Öland har styrelsen kvar att 
jobba med 
- medlemsvård av befintliga medlemmar
- nyrekrytering av medlemmar och vikten av att anslutas till STF-Öland
- hur vi skall jobba med media
- pr-aktiviteter på norra och södra Öland
- diskussion kring STF-s centrala måldokument inklusive ev medlemsmöte under 
våren/hösten 2021 har blivit eftersatt.

13 och 14 november 2021 deltog Jenny Holdar Johansson och Britt-Marie 
Nilsson i en utbildning för nya styrelsemedlemmar i Hallsberg.

Christina Olsson numera ansvarig för kommunikationen mellan STF centralt och 
Mörbylånga kommun beträffande Signaturled Öland/Mörbylångaleden. Möten har 
genomförts digitalt, via mejl och telefon om uppdatering av vandringsledens fem 
olika etapper.

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 och Gudrun Borgudd.

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

Deltagare på våra 5 aktiviteter totalt år 2021 var 113 st 
vilket innebär en naturlig minskning av deltagare med anledning av inställda 
programpunkter under rådande pandemi. 

Den 7 och 8 maj 2022 kommer STF-s Riksstämma att representeras av Ylva Nilsson 
som är STF-Ölands medlemsombud där hon har möjlighet att påverka i olika forum 
och i motioner tillsammans med representanter från STF centralt. Motionen ”Öppna 
upp mejladresserna” från STF Värend stöttas av STF-Ölands styrelse. Genom att STF
centralt skulle tillmötesgå detta önskemål underlättas kommunikationen med alla 
medlemmar på Öland.
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Borgholm med flera orter

Gudrun Borgudd __________________________________ 

 

Gunilla Lydmark __________________________________ 

 

Christina Olsson __________________________________ 

Emma Engstad    __________________________________ 

Anita Bertilsson __________________________________ 

Helena Bertilsson __________________________________ 

Lena Sjölinger __________________________________ 

Jenny Holdar Johansson__________________________________ 

Britt-Marie Nilsson __________________________________ 

Alla foton tagna av Gudrun Borgudd

7


	Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2021 STF Öland
	Styrelsen har efter konstitution haft följande sammansättning under 2021:
	Ordförande: Gudrun Borgudd vald på ett år till och med 2021
	V ordförande: Gunilla Lydmark vald till och med 2022
	Studieansvarig: Emma Engstad vald till och med 2021
	Suppleant: Jenny Holdar Johansson vald till och med 2021
	En Facebooksida STF Öland hålls uppdaterad med information från STF-Ölands styrelse.

