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Verksamhetsberättelse för STF Stockholm Nordost år 2022 
 
 
Medlemsantal 

I slutet av år 2022 var 549 medlemmar ansluta till STF Stockholm Nordost från våra fem 

kommuner, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Ungefär detsamma som 

föregående år. 

 

Årsmöte 

Årsmötet genomfördes som ett fysiskt möte till skillnad från föregående år då årsmötet 

genomfördes som ett digitalt möte med anledning av den pågående pandemin. 

Representant från STFs kansli var Lena Walterholm som valdes till mötesordförande och 

som även presenterade aktuellt från STFs kansli.  

 

Till nya styrelsemedlemmar invaldes Monica Frumerie från Danderyd och Siv-Mari Skarp 

Andersson (tidigare revisor) från Täby, båda som ersättare. Ulla Giertz, Stefan Wångstedt 

och Maria Sköld omvaldes för två år. Anne Rosbäck, Eva Lindvall och Jan-Erik Lagerwall 

som valdes 2021 är kvar ett år till. 

 

Efter årsmötet berättade Ragnar Strandberg från Täby hembygdförening om den 

befästningslinje (Korvlinjen) som byggdes i början på 1900-talet. 

  

Styrelse för verksamhetsåret 

Styrelsen har bestått av: Hans Waldebäck (ordförande och webbansvarig), Eva Lindvall 

(kassör), Anne Rosbäck (sekreterare), Stefan Wångstedt (marknadsansvarig och redaktör 

för månadsbrevet), Ulla Giertz (medlemsadministratör), Jan-Erik Lagerwall 

(programverksamheten) och Maria Sköld (programverksamheten). Monica Frumerie och 

Siv-Mari Skarp Andersson har båda varit ersättare. 

 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, av vilka fem varit digitala möten. Dessutom har 

informella möten hållits där så har varit lämpligt.  

 

Revisorer och valberedning för verksamhetsåret 

Revisor har varit Thomas Malmsten (sammankallande) som omvaldes på årsmötet och 

Anita Andersson (nyval, tidigare valberedning). Valberedningen har bestått enbart av 

Gunilla Lundberg som omvaldes på årsmötet. Någon ytterligare person till valberedningen 

kunde inte inväljas. 

 

Programgrupp 

Programgruppens sammansättning har klarnat något efter det att flera av de tidigare 

deltagarna visat mindre intresse. Men det finns utrymme för fler personer som kan tänka sig 

att ansvara för någon aktivitet. Det är också positivt att Jan-Erik Lagerwall och Maria Sköld 

nu har kommit in i sina roller som ansvariga för gruppen. 

 



 

 

Planeringsmöten  

För planering av aktiviteter har programgruppen hållit tre fysiska möten, ett på våren och 

två på hösten. Dessutom har informella möten hållits inför tryckning av programfoldrarna. 

Både för våren och hösten 2022 har vi från Mediaföretaget Okidok beställt 1 000 ex tryckta 

foldrar att lägga ut och fördela enligt tidigare rutiner. Annonsering av aktiviteterna har också 

skett via hemsida och månadsbrev. 

 

Genomförda aktiviteter under år 2022 

Totalt 15 programaktiviteter (inklusive årsmötet) genomfördes under året. Sammanlagt 

deltog på dessa aktiviteter 287 deltagare, varav 234 var medlemmar. Deltagarantalet på 

programaktiviteterna var något mer än antalet för 2021 vilket var ett år som till stor del 

påverkades av pandemin. Det är dock betydligt färre än under 2019 då vi kunde notera 533 

deltagare. Noteras kan också att det fortfarande är en klar övervikt av kvinnor. Vi tvingades 

att ställa in två planerade aktiviteter. Den ena på grund av lågt antal anmälda, sannolikt 

beroende på högt pris. Den andra var att förbättra utmärkning av Roslagsleden men 

ställdes in på grund av omständigheter vi inte kunde påverka. Kommer förhoppningsvis 

kunna genomföras vid ett senare tillfälle. Under året genomfördes inga PR-aktiviteter. 

Sammanställning över de genomförda aktiviteterna bifogas.  

 

Information till medlemmarna - marknadsföring 

Programfoldrar för våren och hösten 2022 har lagts ut på bibliotek, kommunalhus, 

turistbyråer, vandrarhem etc. i den utsträckning det varit möjligt. Digitalt har foldrarna 

distribuerats till medlemmar tillsammans med månadsbrev. Annonsering av våra aktiviteter 

har också skett genom vår hemsida och genom utskick av månadsbrev till de av 

lokalavdelningens anslutna medlemmar som uppgivet en e-postadress. 

  

ABCDI-träffar 

Vid dessa träffar möts lokalavdelningar från kringliggande lokalavdelningar för informering 

av varandras kommande programaktiviteter. Vanligtvis hålls ett möte på våren och ett på 

hösten, Vårens möte var ett kombiterat fysiskt/digitalt möte där Hans Waldebäck deltog 

fysiskt på STFs kansli. Man kunde i likhet med tidigare konstatera att digitala möten har 

fördelen att lokalavdelningar som normalt har långt att resa för ett fysiskt möte, ex vis STF 

Gotland, nu hade möjlighet att deltaga. Höstens möte blev uppskjutet till 2023 och ska 

hållas i Uppsala.  

 

Teamsmöte  

Hans Waldebäck deltog 19 maj i ett av STF ordnat digitalt möte för hela landets 

lokalavdelningar. Mötet behandlade bl a erfarenheter av hanteringen av Coronapandemin 

samt hur man ska kunna göra STF fortsatt attraktivt. STF informerade också om STFs 

framtida målbild, i vilket ingår önskemål om utökat engagemang från lokalavdelningarna i 

olika samhällsfrågor. Exempelvis hur man ska förbättra kommunala trafikmedel till 

intressanta naturområden. Man ska skriva insändare i tidningar och liknande. Tyvärr 

angavs inte hur resurser för detta ska kunna tas fram inom de ramar som 

lokalavdelningarna idag har.  



 

 

Studiefrämjandet 

Vår kontaktperson har under året varierat ett flertal gånger på grund av att tidigare 

kontaktperson Agnes Söderquist varit föräldraledig. Trots flera olika kontaktpersoner har 

samarbetet fortlöpt problemfritt. Under slutet av 2022 återfick vi Agnes som kontaktperson 

som nu bytt efternamn till Bruzelius. Studiefrämjandet har aviserat ändrade rutiner för 

redovisning av deltagarantal på vissa aktiviteter 2023. För vår del torde det inte innebära 

några svårigheter även om våra rutiner behöver ändras. 

 

Representation och samverkan med andra grupper 

Vi är representerade i nedanstående grupper med angivna kontaktpersoner.  

 Täby kommun: Skogsgruppen (f.d. Stolpaledsgruppen): Thomas Malmsten.  

Har deltagit i två möten.,  

 Täby kommun och Österåkers kommun: Upprustning (förbättra utmärkning) av 

Roslagsleden. Gunnika Isaksson-Lutteman/Hans Waldebäck. Problem med 

markägaravtal har medfört att vi varit tvungna att skjuta upp aktiviteten. 

 Miljö- och klimatrådet i Österåker: Anne Rosbäck. Har fått protokoll från möten. 

 Samverkan Gröna kilar: Eva Lindvall. Har deltagit i ett möte i Uppland Väsby. 

 

Remissvar  

Vi har lämnat positiva synpunkter på en remiss från Täby kommun angående förslaget att 

bilda ett naturreservat vid Skålhamra Kvighage. 

 
Slutord 

Verksamhet under 2022 har i likhet med den under 2021 till viss del styrts av 

Coronapandemin. Detta har medfört att vi även under detta år tvingats reducera en del av 

våra planerade aktiviteter, men vi ser en förhoppning om att det kommande året ska bli 

betydligt 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 2023. 

  

Danderyd 27 januari 2023 

 

Styrelsen för Svenska Turistföreningen Stockholm Nordost 

 

 

 

Hans Waldebäck  Eva Lindvall Ulla Giertz     

Ordförande          Kassör        Ledamot 

                 

 

Anne Rosbäck Stefan Wångstedt  Jan-Erik Lagerwall  

Sekreterare  Ledamot  Ledamot 

 

 

Maria Sköld  

Ledamot 


