
 Verksamhetsberättelse 2022 för STF Stockholm Lokalavdelning 

 Styrelsen för STF Stockholm Lokalavdelning lämnar härmed en redogörelse för 
 verksamhetsåret 2022. 

 1.  Årsmötet för verksamhetsåret 2021 
 På årsmötet närvarande: 16 medlemmar samt 1 anställd på STF Kansli. 
 Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en ordförande 
 I samband med årsmötet informerade Ulrika Nordgren från STF Kansli om vad som 
 händer centralt på STF. 

 Styrelsesammansättningen efter årsmötet för verksamhetsåret 2022 består i sin helhet av 
 följande personer: 
 Josefin Dorkhom, ordförande, omval 1år 
 Wince Wong, kassör, nyval 1 år 
 Gunnar Eriksson, omval 2 år 
 Petra Tegman, omval 1 år - ej närvarat undet hösten 2022 
 Anna Brandell Örnberg, omval 1 år - ej närvarat under 2022 
 Håkan Holmlund, omval 2 år - en närvarat under 2022 
 Kristofer Kebbon, nyval 2 år 

 2.  Styrelsen 
 Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten varav ett konstituerande.  Två 
 styrelseledamöter har inte närvarat vid något av styrelsemötena eller aktiviteter, ytterligare 
 en styrelseledamot aviserade behov av paus från sitt engagemang efter sommaren. 
 Styrelsen tog därför in en adjungerad medlem, Anna Hasselkvist, under hösten. 

 Styrelsen har deltagit i aktiviteter och utbildningar under året, bland annat representerade 
 Josefin och Gunnar vid ett inbjudet möte i Stadshuset gällande stadens klimat- och 
 miljöarbete, medlem Elisabeth Bjar deltog i Allemansrättsskola på Järvafältet under 
 nyinstiftade Allemansrättens dag då även HMS Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 
 närvarade, Gunnar bjöds in att närvara vid invigning av nytt naturreservat Mälarskogen i 
 Botkyrka kommun på grund av att hans förarbete några år tidigare bidragit till 
 utbredningen av reservatet, Kristofer har deltagit i Mirandautbildning (digitalt) samt STF:s 
 kurs för nyvalda styrelseledamöter som hölls i Hallsberg. Gunnar samarbetade med 
 Färdledarna om Svartsöturen. 



 3.  Aktiviteter 
 Under 2022 har STF Stockholm Lokalavdelning haft framgångsrika aktiviteter. 
 Föreningen har anordnat totalt 35 aktiviteter varav 6 tillfällen med inslag av kultur. Totalt 
 har aktiviteterna samlat 340 deltagare. 

 I september deltog STF Stockholm Lokalavdelning i det nationella evenemanget 
 ”Vandringens dag”. Tillsammans med STF Skeppsholmen anordnades fem vandringsturer 
 med olika distanser med ett avslut med en visning på af Chapman. Vi invigde även 
 Signaturled Stockholm och första aktivitet för Tillsammans. Dagen var framgångsrik med 
 40 nöjda deltagare. 

 I samarbete med kansliet har vi tagit fram underlag för Signaturled Stockholm. 

 Under 2022 har vi engagerat två nya aktivitetsledare och är nu totalt 9 aktivitetsledare.  Vi 
 har genomfört två ledarträffar för planering och reflektion. 
 Under året har vi planerat för att starta vår Tillsammans-verksamhet med totalt 12 ledare. 
 Under 2023 kommer aktiviteterna för tjejer i åldern 16-25 år att dra igång. 

 Antalet anslutna medlemmar i lokalavdelningen uppgick till 1120 per sista december och 
 har ökat med drygt 10% (101 personer) under 2022. 

 4.  Kommunikation och marknadsföring 

 Navet för vår kommunikation är vår hemsida, som används för att annonsera nyheter, 
 publicera information om avdelningen och aktuella evenemang som STF Stockholm 
 Lokalavdelning arrangerar. 

 Under året gjorde vi även ett omtag och utvecklade våra digitala nyhetsbrev. Vi började 
 använda STF:s nya verktyg Paloma för utskick, vilket tillåter snyggare utskick samt bättre 
 möjligheter till uppföljning kring statistik m.m. Vi har under året gjort fyra utskick till de 
 ca 1 000 medlemmar som angivit sin e-postadress. Öppningsfrekvensen har legat på cirka 
 75% och klickfrekvensen på cirka 25%, vilket får ses som ett mycket bra resultat. I de 
 nyhetsbrev som skickats har vi bland annat presenterat kommande aktiviteter, tipsat om 
 utflyktsmål i Stockholm samt informerat våra medlemmar om att vi söker aktivitetsledare. 

 Utöver hemsida och mail har vi fokuserat på kommunikation via sociala medier för att 
 sprida inspiration och tipsa om våra aktiviteter. Facebook-sidan har dryga 1700 följare och 
 har under året haft en räckvidd på cirka 3 800 personer. Ett normalt inlägg når normalt ca 
 500-1000 personer. Vårt Instagram-konto har cirka 750 följare. Vi fortsätter med andra ord 
 att öka vår närvaro i sociala medier. 

 5.  Omvärldsbevakning 

 STF Stockholm Lokalavdelning bedriver sedan flera år tillbaka omvärldsbevakning kring 
 natur, miljö, turism, rekreation, och friluftsliv i Stockholmsområdet. En hel del handlar då 
 om att motverka exploateringstrycket som finns mot våra tätortsnära grönområden, och då 
 speciellt inom Storstockholms tio Gröna Kilar och i den unika Nationalstadsparken. Det är 
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 viktigt att framhålla att grönområden är en förutsättning för att Stockholmsområdet ska 
 kunna vara en attraktiv region. 

 Under året har vi inriktat oss på att i samband med valet påverka partierna att medverka till 
 att fler grönområden kan bli naturreservat. På våra skrivelser inkom flera positiva svar. 
 Möte har hållits med centerpartiet i Sundbyberg och Miljöborgarrådet i Stockholm. 
 Grönområden som vi prioriterat i skrivelserna var bl.a: I Stockholm Fagersjöskogen, 
 Kyrkhamn-Lövsta, Skarpnäcksskogen, Ålstensskogen-Storskogen. I Nacka Erstavik och 
 Ryssbergen-Trolldalen. I Järfälla Häradsallmänningen-Ängsjö. I Ekerö Jungfrusundsåsen. I 
 Danderyd Rinkebyskogen. I Sundbyberg utökning av Igelbäckens naturreservat. På 
 Lidingö Grönsta och Elfviks skogar. Vi hade insändare i både DN och MittI. 

 Detaljplaner vi har framfört synpunkter på: i Solna över Frösundavik, och 
 Stallmästaregården. I Stockholm synpunkter på vattenreservoar i Lill-Jansskogen, nytt 
 kraftvärmeverk i Lövsta, Beckholmens varvsverksamhet, och ny bebyggelse i Alvik. Vi har 
 föreslagit naturreservat av Stallmästarholmens orörda grusås (Bellevue). Danderyd fick 
 förslag om förlängning av Roslagsleden. Till Fastighetsverket har vi upplyst om behov av 
 reservatsskylt och ledunderhåll på Bogesundslandet. Till Länsstyrelsen och Stockholm 
 SVOA har påpekats ett stort behov av underhåll av vandringsled intill Bornsjön. Yttranden 
 till Vattenfall och Svenska Kraftnät har lämnats på leddragning på Järvafältet, och i tunnel 
 under Stockholm. Till projektet för Nämdö nationalpark har lämnats synpunkter kring 
 föreskrifter, och att vi stödjer bildandet. Trafikverkets beslut om vägplan för 
 Södertörnsleden överklagades tillsammans med Naturskyddsföreningen, då den bl.a.  berör 
 viktiga friluftsintressen. 

 Lokalavdelningen är med i Länsstyrelsens samrådsgrupp för natur och friluftsliv, och 
 samarbetar bl.a. med Naturskyddsföreningen, nätverket Ny Grön Stad, Förbundet för 
 Ekoparken m.fl. Omvärldsbevakningen har främst handlagts av Gunnar Eriksson, med stöd 
 av styrelsen. Totalt har 47 skrivelser inlämnats. 

 Under året har vi också stöttat STF centralt gällande en eventuell försäljning av Af 
 Chapman där STF bedriver vandrarhemsverksamhet sedan 75 år tillbaka. Skeppet är en 
 viktig siluett i staden och genom vår verksamhet görs hon tillgänglig för en bred allmänhet. 
 Det mest akuta hotet är nu avröjt men STF och lokalavdelningen kommer fortsätta bevaka 
 våra intressen vilket också framfördes till Klimat- och Miljöborgarådet i Stockholm, Åsa 
 Lindhagen. 

 6.  Framtiden 

 STF Stockholm Lokalavdelnings nya styrelse tillträdde i februari med ny kraft och nya 
 kompetenser. I stort har 2022 präglats av en tilltro till att pandemin är under kontroll men 
 samtidigt en ökad osäkerhet av annat slag i vår omvärld. Anfallskriget i Europa har försatt 
 även oss i Sverige i ett kritiskt läge på samma gång som världen kämpar med en annan 
 akut situation som handlar om vår planets överlevnad. 

 En ideell organisation vars målbild bland annat är att vara drivande i den hållbara 
 omställningen av turism och friluftsliv arbetar ständigt med att hitta lösningar på de 
 globala problemen även i den lilla skalan. Självklart är lokalavdelningen i Stockholm inget 
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 undantag och vi strävar efter att tillgängliggöra natur och kultur i vår huvudstad för fler, 
 oftare. Därför har vi startat vår ungdomsverksamhet för tjejer, därför medverkade vi vid 
 Allemansrättens Dag på Järvafältet, därför ger vi inte upp i vårt påverkansarbete för att 
 skydda naturen i och runt vår stad, därför är vi med och säger vårt då vi tillsammans med 
 andra ideella föreningar träffar Klimat- och miljöborgarrådet i Stockholm. 

 Vi försöker vara generösa med vår kunskap och inspirera fler att upptäcka naturen och 
 kulturen runt hörnet. Vi samarbetar med andra lokala aktörer och tar tillvara människors 
 intressen och uppmuntrar till ett engagemang för vår förening. Inom styrelsen är vår 
 förhoppning att kunna fortsätta med detta även under 2023 för  vi tror på lusten att uppleva, 
 på nyfikenheten att upptäcka och på det personliga mötet.  Precis som STF genom 
 riksstämman i år skriver i sitt manifest med sikte på 2030. 

 Styrelsen för STF Stockholm Lokalavdelning 
 De tre styrelsemedlemmar som inte medverkat i styrelsearbetet under hösten har ej ombetts 
 att skriva under verksamhetsberättelsen. 

 Josefin Dorkhom  Wince Wong 

 Kristofer Kebbon  Gunnar Eriksson 
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