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Verksamhetsberättelse för STF Stockholm Nordost år 2019 
 

 

Medlemsantal 

I slutet av år 2019 var 440 medlemmar ansluta till STF Stockholm Nordost från våra fem 

kommuner, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Marginell skillnad relativt 

föregående år. 

 

Årsmöte 
Årsmötet genomfördes i Kulturhuset i Vallentuna bibliotek den 19 februari 2019 varvid ett 

30-tal medlemmar deltog. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds vi på en uppskattad 

jazzkonsert med Tommy Larssons Quartet, Vallentuna, och då hade deltagarantalet ökat till ca 

70 st. Representant från STFs kansli var Carina Hakenäs som valdes till mötesordförande. 

Vid mötet avtackades Marianne Arnetz som varit ordförande och Thorbjörn Odsjö, som 

ansvarat för webb, medlemsadministration och månadsblad, för sina förtjänstfulla insatser i 

styrelsen. 

 

Styrelse för verksamhetsåret 

Under året har styrelsen bestått av: Hans Waldebäck (ordförande och webbansvarig), Britt 

Engdahl (vice ordförande och programansvarig), Eva Lindvall (kassör), Anne Rosbäck 

(sekreterare), Stefan Wångstedt (marknadsansvarig och redaktör för månadsbrevet), Ulla 

Giertz (medlemsadministratör), och Lars Lindblom (ledamot). Ersättare har varit Marianne 

Arnetz och Andreas Lindell har varit adjungerad. 

Styrelsen har haft fem protokollförda möten samt tre trivselträffar.   

 

Revisorer och valberedning för verksamhetsåret 

Revisorer har varit Thomas Malmsten, sammankallande, och Siv-Mari Skarp Andersson. 

Valberedningen har bestått av Anita Andersson, sammankallande, Gunilla Lundberg och 

Thorbjörn Odsjö. 

 

Programgrupp 

Britt Engdahl har fortsatt som programansvarig. Två möten har hållits, ett under våren och ett 

under hösten och däremellan har man haft mailkontakt med varandra. Arbetet har 

sammanställts av Britt Engdahl och lämnats till mediaföretaget Okidok som tryckt upp 1.500 

ex per termin. Resultatet har blivit två omfattande programfoldrar, en för våren 2019 och en 

för hösten 2019. Produktionen av programmet stöds av STF central.  
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Planeringsdag 9 mars 

Styrelsen kallade till planeringsdag den 9 mars i Hägernäs. Under förmiddagen hölls ett 

stadgeenligt styrelsemöte och efter lunch höll Britt Engdahl i uppstarten av programgruppens 

verksamhet för året. 

 

Genomförda aktiviteter under år 2019 

Totalt 26 programaktiviteter genomfördes under året, 15 under våren och 11 under hösten. 

Sammanlagt deltog på dessa 553 deltagare, varav 426 var medlemmar. Dessutom 

genomfördes två PR-aktiviteter. Sammanställning över aktiviteterna bifogas.  

 

Information till medlemmarna – marknadsföring 

Programfoldrar har lagts ut på bibliotek, kommunalhus, turistbyråer, vandrarhem etc. 

Annonsering av våra aktiviteter har främst skett på vår hemsida. Vi har under året införskaffat 

ett partytält, bord och stolar för att mer ändamålsenligt kunna marknadsföra oss vid lämpliga 

tillfällen. Ett sådant tillfälle var ”Kanalens dag” 25 augusti i Åkersberga och ett annat var i 

samband med Vandringens dag 14 september, då vi delade ut programblad och information 

om Signaturlederna samt gav allmän information om STF.  På Vandringens dag var vi 

dessutom Visit Roslagen behjälpliga med en matstation där vi grillade korv till ca 500 

deltagande vandrare.  

 

Utbildning 

De båda nya styrelsemedlemmarna Lars Lindblom och Anne Rosbäck har deltagit i 

utbildningen för nyvalda. Ulla Giertz och Hans Waldebäck har deltagit i utbildning i Miranda. 

Båda utbildningarna ägde rum i Hallsberg under september. 

 

ABC-träffar 

Under året har två möten genomförts i april och i oktober. Hans Waldebäck och Britt Engdahl 

deltog i båda mötena som ägde rum på STFs huvudkontor.   

 

Ordförandeträff  

Hans Waldebäck deltog som ny ordförande i träffen den 4 april. 

 

Vallentuna Folkrörelsearkiv 

Vallentuna Folkrörelsearkiv, VFA, arkiverar våra protokoll och andra handlingar som vi 

arkiverar. Hans Waldebäck deltog i deras årsmöte 28 mars. Vi har under året uppsamlat 

kopior av tidigare saknade styrelseprotokoll för åren 2014-2019, som kommer att tillföras 

arkivet under början av 2020. 

 

Studiefrämjandet 

Vi har fått en ny kontaktperson i Studiefrämjandet, Agnes Söderquist, som vid vårt 

styrelsemöte i november presenterades sig och Studiefrämjandet närmare. Hans Waldebäck 

har deltagit i Studiefrämjandets årsmöte 28 mars. 

 

Representation och samverkan med andra grupper 

Stolpaskogsprojektet i Täby kommun: Torbjörn Odsjö deltog i ett möte 21 januari. Thomas 

Malmsten deltog i ett möte 22 november. 

Miljö- och klimatrådet i Österåker: Anne Rosbäck deltog i möten 26 september och 28 

november. 

Samverkan Gröna kilar: Eva Lindvall deltog i möten 28 mars och 17 oktober. Eva Lindvall 

och Karl Hellström deltog i en studiedag 4 september. 
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Remissvar  

Under året har inga remissvar lämnats. 

 

Slutord 

Vi vill tacka alla deltagare, medarbetare, samverkande organisationer och övriga för ett fint 

genomfört år. Vi visar vägen till nya upplevelser inom frilufts-, natur- och kulturområden och 

hoppas att såväl nya som gamla medlemmar ska hitta till kommande spännande 

programinslag under 2020. 

  

 

Åkersberga i februari 2020 

 

 

Styrelsen för Svenska Turistföreningen Stockholm Nordost 

 

 

 

 

 

Hans Waldebäck  Britt Engdahl  Eva Lindvall      

Ordförande          Vice ordförande Kassör       

                 

 

Anne Rosbäck Stefan Wångstedt  Ulla Giertz  

Sekreterare  Ledamot  Ledamot 

 

 

Lars Lindblom  Marianne Arnetz 

Ledamot  Ersättare 

     


