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STF Bråvalla 

Verksamhetsberättelse för 1 januari-31 december 2022 

Vår lokalförening har under året fortsatt med att erbjuda medlemmarna intressanta aktiviteter. Utbudet har 

breddats för att locka fler medlemmar till aktiviteterna. Vi samarbetar också med andra föreningar.  Föreningen 

har ett stabilt medlemsantal och en stabil verksamhet. Föreningens framtid ser ljus ut, men vi ser ett behov av 

att fler medlemmar engagerar sig i styrelsearbete och verksamhet samt att fler vill utbilda sig och leda 

aktiviteter. 

Arbetet med föreningens säkerhetsarbete fortsätter. Arbetsgruppen har presenterat sin första rapport för 

styrelsen som beslutade att fortsätta arbetet med att ta fram en lokal säkerhetsplan. 

Styrelsen under året 

Christer Goldhammer: Ordförande och kommunikationsansvarig 

Tomas Svedman: Kassör 

Inga-Britt Gustafsson Ström: Sekreterare och arkivansvarig 

Thomas Carlsson: Ledamot och programansvarig t o m 2022-05-20 

Elisabet Nyström: Ledamot och IT-ansvarig 

Kari Adolfsson: Ledamot och färdledare 

Under året adjungerades Ann-Marie Johnsson och Sofie Wahrby till styrelsen. 

 

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet och  

dessutom 3 arbetsmöten för att ta fram aktiviteter för vår- och höstprogram. 

Två av mötena genomfördes på vandrarhemmen Kapten Billes i Norsholm och Sköldvik i Arkösund. Övriga 

genomfördes hos Vilbergens Bowling i Norrköping. 

 

Medlemsrekrytering medlemmar  

Under året har 31 medlemmar värvats av lokalavdelningen till STF. Sammanlagt  har 81 nya medlemmar 

anslutits till lokalavdelningen. Varje år lämnar ett antal medlemmar STF och då upphör anslutningen till 

lokalavdelningen. Vid slutet av året har STF Bråvalla 625 medlemmar. 

 

Ekonomi  

STF Bråvallas ekonomi är fortsatt god. 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 2022 blev resultatet  

+ 5.364,43. 

Verksamhetsplan  

Verksamhetsplanen finns presenterad i ett separat dokument.                 

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 februari. 35 medlemmar deltog. Förutom årsmötet fick medlemmarna 

ta del av ett intressant föredrag av Mikael Andersson om kända och okända människor i Norrköping. 

✓ De planerade aktiviteterna i programmet genomfördes. Året startade med ”Vi går på promenaden” 

och avslutades för tredje året med ”Norrköping Light Festival”. Samtliga aktiviteter annonserades på 

hemsidan och med mejl till medlemmarna.  



2 
 

Slutversion 

  

✓ Totalt har lokalavdelningen genomfört 36 aktiviteter med 712 deltagare, vilket ger ett genomsnitt på 

20 deltagare per aktivitet. De flesta har varit medlemmar och 71 % av deltagarna har varit kvinnor. 

Marknadsföring och opinionsbildning  

 

✓ Vandringens Dag genomfördes 10 september med 2 vandringar” Lövsjön Runt” och ”Ågelsjön Runt”. 

Totalt deltog 29 deltagare. 

✓ Vi deltog under kulturnatten med ”Höjdpunkter i Norrköping”, som var en av föreningens ordinarie 

aktiviteter. 21 deltagare, varav 2 inte var medlemmar. 

✓ Programfoldern har lagts ut på biblioteken inom verksamhetsområdet. Lokalföreningens hemsida och 

Facebook har uppdaterats kontinuerligt.  

✓ Viktig marknadsförning är notiser i lokala medier, där vi synts 34 gånger under året samt publicering 

av text och bilder på Facebook och STFs intranät. 

✓ Lokalföreningen har verkat som remissinstans i 7 frågor.  

 

Utbildning  

✓ Ann-Marie har deltagit i 2-dagars kurs för nyvalda som genomfördes i Hallsberg, arrangör STF                                                            

✓ Elisabet, Inga-Britt, Gunilla Andersson och Staffan Ström har deltagit i L1 Värd i Linköping, arrangör 

Studiefrämjandet Östergötland 

✓ Kari, Sofie och Elisabet har deltagit i ”Utbildning i digitala möten”, arrangör Studiefrämjandet 

Östergötland 

✓ Inga-Britt och Staffan Ström har deltagit i ”Utbildning i sociala medier”, arrangör Studiefrämjandet 

Östergötland 

Samverkan  

 

✓ Under året har lokalavdelningen haft 2 kontakter med vandrarhemmen inom närområdet. Vi har också 

haft styrelsemöten på vandrarhemmen. Vandrarhemmen har fått programfoldrar vilket har 

uppskattats mycket av vandrarhemmen.  

✓ Under året har gemensamma träffar i STFs regi genomförs såväl digitalt som fysiskt. 16 -17 oktober 
genomfördes en träff för lokalavdelningarna i Södertälje. Deltog gjorde Christer och Inga-Britt. Inga-
Britt var inbjuden av STF för att ansvara för och genomföra ett avsnitt om säkerhet vid vandringar 

 
Övrigt  
 
✓ Christer har deltagit på digitalt årsmöte och ett extra årsmöte för Studiefrämjandet Östergötland där 

STF Bråvalla är en av medlemsorganisationerna. 

✓ STFs vice generalssekreterare Jesper Taube besökte oss för att uppdatera sig om vårt säkerhetsarbete. 

Deltog gjorde Christer, Inga-Britt och Staffan Ström 
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Avslutning 

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. 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  Inga-Britt Gustafsson Ström 

 

 

Elisabet Nyström  Kari Adolfsson  

 

 

 

Tomas Svedman   


