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STF Bråvalla

Verksamhetsberättelse för 1 januari-31 december 2021

Ännu ett år med pandemi!
Vår lokalförening jobbade vidare för att fortsätta erbjuda medlemmarna intressanta aktiviteter. Aktiviteterna 
fortsatte vi att ha utomhus med få deltagare. Vilken ibland ledde till att populära aktiviteter inte bara 
dubblerades utan också genomfördes tre eller fyra gånger. Under hösten lättade restriktionerna, vi fick vara fler
på aktiviteterna och några genomförde vi också inomhus.  

Det är med glädje och stolthet vi tagit oss igenom det andra pandemiåret, vilket inte hade varit möjligt utan 
stort engagemang från våra aktivitetsledare. Särskilt vill vi framhålla det 10-tal aktiva medlemmar utanför 
styrelsen, som under pandemin på egna initiativ ordnade olika extrainsatta stadsnära vandringar, där de utgick 
från sina respektive bostadsområden. Vårt arbete har inte bara mött respekt inom STF, även Region 
Östergötland har uppmärksammat vårt arbete med att få ut människor i naturen och därmed främjat 
folkhälsan.

Styrelsen under året
Christer Goldhammer: Ordförande och kommunikationsansvarig
Ann-Marie Lind: Kassör
Inga-Britt Gustafsson Ström: Sekreterare och arkivansvarig
Lars-Erik Johansson: Ledamot och programansvarig 
Elisabet Nyström: Ledamot och IT-ansvarig
Kari Adolfsson: Ledamot och färdledare
Tomas Svedman: Ledamot
Ana Dijak: Ledamot t o m 2021-10-06

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet samt 3 
arbetsmöten för att ta fram aktiviteter för vår- och höstprogram.
Två av mötena genomfördes på vandrarhemmen Regna och Arkösund. Övriga genomfördes smittsäkert 
inomhus.

Medlemsrekrytering medlemmar 
Flera föreningar har under pandemin minskat i medlemsantal. Glädjande nog har STB Bråvalla i stort behållit 
medlemmar och också lyckats värva nya. Under året har 7 medlemmar värvats av lokalavdelningen till STF. 
Varje år lämnar ett antal medlemmar STF och då upphör anslutningen till lokalavdelningen. Vid slutet av året 
har STF Bråvalla 608 medlemmar.

Ekonomi 
Ekonomin för STF har förbättrats under året, men är fortfarande ansträngt.  Enligt beslut kommer bidragen som
STF betalar ut till lokalavdelningarna att minskas under de närmaste åren, men inte i den omfattningen man 
befarade från början.  STF Bråvallas ekonomi är dock fortsatt god och klarar några års minskade bidrag. Ett bra 
sätt för lokalföreningen att öka intäkterna är att värva nya medlemmar, vilket alla kan bidra till. Första året går 
medlemsavgiften oavkortat till lokalföreningen.
STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. För verksamhetsåret 2021 blev resultatet 
negativt  - 9 965,30 kr.

Verksamhetsplan 
2021 års verksamhetsplan beslutades på årsmötet i juni 2021, Pandemin fortsatte att begränsa verksamheten, 
vilken gjorde av vi inte lyckades uppnå flera av målen. Glädjande nog överträffades målet för 
kärnverksamheten d v s aktiviteterna. Föreningen har också synts externt mer än förväntat.
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Program och aktiviteter
 Styrelsens arbete med varierande program under året har uppskattats av medlemmarna. Medlemmar 

är välkomna att lämna förslag på aktiviteter och även vara med att genomföra dem. 
 Årsmötet genomfördes den 13 juni. 39 medlemmar mötte upp utomhus vid Leratorpet i 

Aborreberg/Lindö Norrköping. Förutom årsmötet fick medlemmarna ta del av ett intressant föredrag 
av Mikael Andersson om Getå-olyckan 1918.

 Förutom många vandringar i natur- och stadsnära miljöer genomfördes inomhus 2 guidningar, med 
totalt 29 deltagare, av Stadsmuseets utställning” Medlöperi och motstånd Nazismen i Norrköping då 
och nu”. 33 deltagare deltog i ett informationsmöte som handlade om att skydda sig mot bedrägerier. 
Året avslutades för andra året med ”Norrköping Light Festival”. 19 medlemmar vandrade bland 
ljusinstallationer och konstverk, i år fick även Musikhjälpen på Gamla Torget besök.

 Samtliga aktiviteter annonserades på hemsidan och med mejl till medlemmarna. 
 Totalt har lokalavdelningen genomfört 52 aktiviteter med 589 deltagare, vilket ger ett genomsnitt på 

11 deltagare per aktivitet. Ett enastående resultat under pågående pandemi! De flesta har varit 
medlemmar och 71 % av deltagarna har varit kvinnor.

 Tisdagsvandringarna har genomförts under mars-oktober. Under hösten avtog intresset för 
vandringarna, varför beslut tagits att göra ett uppehåll under våren 2022. Totalt har 116 deltagare 
vandrat i Vrinneviskogen under 2021.

 I november startade en studiecirkel ”Vad är allemansrätten?” med 7 deltagare. Målet för cirkeln är, 
förutom att lära sig mer om allemansrätten, utarbeta en tipspromenad som under våren ska erbjudas 
medlemmarna.

Marknadsföring och opinionsbildning  
 Pandemin har gjort att vi under året inte genomfört några PR-arrangemang än Vandringens Dag 11 

september. Två vandringargenomfördes  i Aborreberg och Marby samt i Forssjö. Totalt deltog 29 
deltagare.

 STF Bråvalla har genom Elisabet svarat på en enkät från Lunds Universitet, ett forskningsprojekt om 
migration (EU HORIZON 2020)

 Intervju med Elisabet under Region Östergötlands kampanj ”Sätt Östergötland i rörelse.nu”. Finns att 
läsa  https://sattostergotlandirorelse.nu/nyheter

 Deltagande av Christer i konferens ”Må bra i naturen” anordnad av Region Östergötland den 24 
november i Linköping. Konferensen direktsändes till alla Regioner i Sverige och var mycket proffsigt 
genomförd i TV-studios med all modern teknik. Konferensen genomfördes med en imponerande 
minutprecision. Vi fick ett tack med orden: Proffsigt! Givande! Tänkvärt! Verkligt! Christer redogjorde 
för STF organisation och uppbyggnad samt redogjorde för det mycket intressanta 
projektet/studiecirkeln om SÄKERHET.

 Mässor har p.g.a. av pandemin inte genomförts under året. Planen är att fortsätta vara med när 
mässorna kan genomföras igen.

 Programfoldern har lagts ut på biblioteken inom verksamhetsområdet. Lokalföreningens hemsida och 
Face Book-sida har uppdaterats kontinuerligt. 

 Viktig marknadsförning är notiser i lokala medier, där vi synts 50 gånger under året samt publicering av
text och bilder på Face Book och tidningen TURIST.

 Lokalföreningen har verkat som remissinstans i 4 frågor. Remissvar har lämnats till Trafikverket och 
Norrköpings Kommun.

Utbildning 
 Lars- Erik och Inga-Britt har deltagit i 2-dagars kurs för nyvalda som genomfördes i Hallsberg under 

hösten. 
 Christer och Tomas har deltagit i Kassörsutbildning som genomförts digitalt i Studiefrämjandets regi.
 Christer, Elisabet och Inga-Britt har i november deltagit i en digital föreläsning om att engagera ideella.
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Samverkan 

 Under året har lokalavdelningen haft 5 kontakter med vandrarhemmen inom närområdet, vi har haft 
styrelsemöten där, vi har lämnat programfoldrar och genom telefonsamtal. Detta har uppskattats 
mycket av vandrarhemmen. 

 Under året har gemensamma träffar, såsom nätverksträff, lokalavdelningskonferens och 
ordförandekonferens genomförts digitalt. 

 STF har under hösten genomfört fysiska regionala träffar. Christer och Inga-Britt var med i Stockholm 
den 3 oktober.

Övrigt 
 Styrelsen beslutade under våren att bilda en arbetsgrupp ” Trygg och säker i Föreningen” som syftar till

att stärka säkerheten vid vandringar och ta framförslag till en lokal säkerhetsplan. Arbetsgruppen 
ombildades under hösten till en studiecirkel och beräknas lämna sina förslag till styrelsen under första 
delen av 2022. Det finns ett stort intresse inom STF vad vi kommer fram till.

 Inga-Britt har deltagit på 2 årsmöten, som Norrköpings Föreningsarkiv genomfört via mejl
 Inga-Britt har deltagit på digitalt årsmöte för Studiefrämjandet Östergötland där STF Bråvalla är en av 

medlemsorganisationerna.
 Styrelsen nominerade Inga-Britt till styrelsen för Studiefrämjandet Östergötland och hon valdes på 

årsmötet i april som ledamot. 

Avslutning
Tillsammans gjorde vi också detta pandemiår till ett framgångsrikt år för STF Bråvalla. Vår verksamhet har 
uppmärksammats såväl inom som utanför STF. Styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack för samarbete under året. Vi 
tackar också de som så välvilligt vill ta emot oss vid besök och utflykter även om det också detta år varit starkt 
reducerat. Sist men inte minst vill vi tacka alla som på olika sätt varit delaktiga i vår förening, utan vilkas 
insatser det inte skulle blivit några intressanta arrangemang.

Norrköping i januari 2022

Christer Goldhammer Ann-Marie Lind Inga-Britt Gustafsson Ström

Lars-Erik Johansson Elisabet Nyström Kari Adolfsson

Tomas Svedman Ana Dijak
T o m 2021-10-06
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