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Verksamhetsberättelse 2022 för lokalavdelningen STF Folkunga 

Styrelsen 

Lokalavdelningens styrelse har under året bestått av sju ledamöter, Kjell Knutsson, ordförande, 

Uno Axelsson, sekreterare, Lars Murling, kassör samt övriga ledamöter, Annica Lindström, 

Dennis Holmström, Hanna Theel och Monica Karlsson. 

Revisorer  

Birgitta Fransson och Lisbeth Karlsson 

 

Valberedning 

Gunilla Rech, (Maria Grundström) 

 

Programgrupp 

Annica Lindström, Monica Karlsson, Gunilla Rech och Maria Brolinsson 

 

Representation 

o STF Folkunga har en representant, Kjell Knutsson, som är medlemsombud för STF. Kjell blev 

i november invald för en ny tvåårsperiod och deltar på STF:s årsstämma i maj 2024.  

o Uno Axelsson och Kjell Knutsson deltog på den lokalavdelningsträff som anordnades under 

november i Södertälje, en träff där ny information delges från STF centralt och där 

representanter för lokalavdelningar från hela landet möts. 

 

Medlemsantal i lokalavdelningen (inom parentes förra årets medlemsantal). 

Antal medlemmar i Lokalavdelningen STF Folkunga är vid årets slut 444, (375). 

Av dessa har ca 100 medlemmar sin adress utanför Folkungaområdet. (De ingår alltså inte i 

statistiken för det totala antalet medlemmar i Folkungaområdet). 

 

Antal STF-medlemmar i Folkungaområdet 

Det totala antalet STF-medlemmar inom området Folkunga är vid årets slut 1138, (1245). En 

minskning från året innan vilket också speglar ett något minskat antal i STF för hela landet 

under året jämfört med året innan.  

 

Ekonomi 

Noteras bör att även 2022 års ekonomiska bidrag från STF centralt har präglats av pandemin. 

Bidraget utgår normalt från föregående års antal aktiviteter och antal deltagare samt antal 

medlemmar i lokalavdelningen. Under år 2021 ställdes flera aktiviteter in och en lägre 

uppslutning kan konstateras under det året. I övrigt hänvisas till lokalavdelningens ekonomiska 

redovisning. 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under året sammanträtt ca en gång per månad. Fysiska och digitala möten har 

varvats beroende på pandemiläget och folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

Aktiviteter 

STF Folkunga har arrangerat 22 aktiviteter under året med varierat utbud. En blandning mellan 

kultur, naturvandringar och studiebesök. Några av aktiviteterna har lockat ett stort antal 

intresserade som inte är STF-medlemmar, se anmärkning i tabellen nedan. Endast två 

arrangemang har ställts in. Lokalavdelningen redovisar 481 deltagare på årets aktiviteter samt 

tre s.k. PR-aktiviteter där lokalavdelningens verksamhet är i fokus och presenteras.  

Följande aktiviteter har erbjudits under året: 
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Tillfällen Datum Aktivitet Deltagare anm 

1 16-jan Söndagstur med Anna Pettersson som berättare 29  Tot ca 60 

2 13-feb Söndagstur med Kalle Bäck som berättare (PR) 38  Tot ca 80 

3 17-feb Årsmöte 2022 27   

4 27-feb Vandring på Östgötaleden, Motala 23   

5 27-mar Vandring på Östgötaleden från Boxholm 25   

6 09-apr Kulturvandring i Bjälbo med guide 25   

7 24-apr Vandring, Borensberg 25   

8 08-maj Historisk vandring, Åsabackarna med Kalle Bäck 47  Tot 120 

9 22-maj Biologiska mångfaldens dag med vandring   Inställd 

10 19-jun Vandring vid Aggas gård, Sommen 11   

11 28-jul Kulturvandring vid Liljeholmens säteri, Blåvik 19   

12 13-aug Kulturvandring, Bjälbo med guide 17   

13 31-jul Pilgrimsvandring med guide 14   

14 28-aug Vandring i Ydre   Inställd 

15 10-sep Vandringens dag 2022, Östgötaleden, Motala (PR) 11   

16 05-okt Studiebesök Väderstad AB 70   

17 15-sep Studiebesök, Vattenreningsverket Motala 11   

18 15-okt Linnefors krukmakeri + vandring 17   

19 30-okt Vandring på Östgötaleden, Trehörna-Mossebo 28   

20 10-nov Medlemsmöte, Skogssjön, Mjölby 15   

21 20-nov Novembervandring 4   

22 08-dec Kulturafton med gröt och brasa, Ombergsliden 25   

    Antal deltagare 481   

     

 PR-aktiviteter   

13-feb Presentation av STF Folkunga i samband med Söndagstur.   

14-maj Idémässa för en hållbar framtid. Presentation av STF Folkunga aktiviteter. 

10-sep Vandringens dag 2022. Vandring på Östgötaleden vid Motala.  
 

Sammanfattning 

Syftet med lokalavdelningens verksamhet och utbud av aktiviteter är att sprida ökad kunskap 

och kännedom om natur och kultur främst i närområdet, västra Östergötland. STF har även 

uppgiften att bevaka områden som kan påverka natur, kultur och miljö. Styrelsen har 

systematiskt tagit kontakt med nya STF-anslutna och det är glädjande att antalet medlemmar i 

lokalavdelningen på grund av det ökat i antal. 

Programgruppen har under året arbetat fram många intressanta aktiviteter som sen kunnat 

genomföras. På medlemsmötet i november kom flera nya förslag och idéer på aktiviteter fram 

vilket vi räknar med kommer att prägla programutbudet framöver.  

Vi ser nu fram emot ett år med intressanta och roliga aktiviteter, ett år med god uppslutning 

och även en del nya inslag och idéer. Tack till alla som deltagit och engagerat sig i STF 

Folkungas verksamhet under året. 

 

Folkunga 2023-02-16 

Styrelsen för STF Folkunga 

 

 

Kjell Knutsson, ordförande 


