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Verksamhetsberättelse för 1 januari - 31 december 2017

Styrelsen under året

Ordförande & IT-ansvarig: Elisabet Nyström
Kassör: Kari Adolfsson
Sekreterare & studieansvarig: Ing-Britt Haslum
Programansvarig: Lisa Hammar.
Kommunikationsansvarig: Christer Goldhammer
Ledamot: Tomas Svedman
Ledamot: Eva Kätting

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, inklusive det 
konstituerande mötet. 4 arbetsmöten med styrelsen har genomförts, för att fastställa 
innehållet i höstfoldern 2017 respektive vårfoldern 2018. Två träffar med revisorer och 
valberedning har vi också haft.

Alla de 8 vandrarhemmen, som finns inom STF Bråvallas område, har besökts, och 
styrelsen har förlagt styrelsemöte på några av dem. Vi har nu en god dialog med 
vandrarhemmen.

Medlemsantalet i lokalavdelningen STF Bråvalla varierar under året, på grund av att 
STF tillämpar rullande medlemsår. Antalet ligger på lite drygt 400.

Lokalavdelningen har under året värvat en ny vuxen medlem och en familjemedlem till 
en person, som är medlem. Intäkten för de sålda medlemskapen får lokalavdelningen 
behålla.

Ekonomi

STF Bråvallas ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Även för 
verksamhetsåret 2017 blev resultatet positivt: 1962,83 kr.

Under året har styrelsen beslutat att ta bort den grundavgift vid vissa aktiviteter, som var 
avsedd att täcka t.ex. annonsering, bilersättning vid rekognosering, eller annan 
administration. Deltagarna får betala för aktiviteter, endast då vi har kostnader för 
entréavgift, guidearvode, förtäring etc.

Verksamhetsplan och STF:s Handbok för lokalavdelningar

På årsmötet förra året fick styrelsen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2017. 
Av STF uppmanades vi vid ungefär samma tid att studera den nya handboken för 
lokalavdelningarna. I styrelsen talade vi om mer samarbete med våra övriga 
förtroendevalda kring målen för vår verksamhet. Därför anordnades en Studiedag i 
Studiefrämjandets lokaler med hela styrelsen, en revisor och hela valberedningen. Vi 
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presenterade den verksamhetsplan vi tagit fram och gick igenom de avsnitt i Handboken 
som vi tyckte var viktiga. Många bra synpunkter och idéer framfördes. Revisorer och 
valberedning hade i förväg fått var sitt exemplar av handboken.

Verksamhetsplanen följdes upp i augusti. Medlemmarna informerades om detta via mejl 
och det uppdaterade dokumentet lades ut på hemsidan. 

Program och aktiviteter

Det finns många förslag till aktiviteter! Att förlägga diskussionerna om 
programaktiviteterna till egna möten, skilt från styrelsemötena har visat sig vara bra. 
Programmet för våren 2017 skapades under hösten 2016. Under året är det programmen 
för hösten, samt för nästa vår som skapats.

För att nå ut med programmen används olika kanaler. De tryckta foldrarna läggs ut på 
biblioteken och andra publika lokaler, samt skickas till den som blir ny medlem i STF 
inom vårt område under året. De elektroniska kanalerna är hemsidan*, medlemsutskick i
form av mejl eller sms, samt STF Bråvalla på Facebook. 
*svenskaturistforeningen.se/stfbravalla

Totalt har 31 aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret, exklusive tisdags-
promenaderna i Vrinneviskogen. Flera av aktiviteterna var extrainsatta, d.v.s. fanns inte 
med i någon folder. Exempel på extra aktiviteter är besök i Kullersta kyrka, en 
sommarvandring i juli och teaterföreställningen ”Ho ska heta Helga”. En annan 
extrainsatt aktivitet var ett samarrangemang. Tommy Rosén i Söderköpings 
Naturskyddsförening ordnade en vandring den 21 maj i Korpbergets naturreservat. Ett 
annat samarbete var med lokalföreningen i Strängnäs, med vilka vi besökte det stora 
brandområdet i Västmanland. Där fick vi en mycket intressant guidning.   

Det totala antalet deltagare på våra aktiviteter 2017 blev 458, av dessa var 57 inte 
medlemmar i STF, vilket är en liten ökning sen förra året.

Antal deltagare på tisdagsvandringarna i Vrinnevi ligger på 4 – 9 personer per gång. 
Lokalavdelningen har under året gjort försök att få med asylsökande på vandringarna, 
för att träna svenska. Det har skett genom samarbete med Portalen i Hageby. Tyvärr blev
det inte vad vi hoppades. 2 – 3 personer deltog vid totalt 3 tillfällen. En gång i slutet av 
juni, var vi sammanlagt 10 st. Då gick några somaliska mammor med oss, medan deras 
barn var på extralektioner i Portalen. Den 26 oktober genomförde vi en extra promenad 
med ca 15 personer från Studiefrämjandets verksamhet Centralen. Den verksamheten, 
vars syfte är att sammanföra asylsökande med föreningar, kommer vi att fortsätta 
samarbete med.

Övriga händelser under året

Föreningen har svarat på en remiss från Trafikverket angående ny lång och djupare 
tunnel för Ostlänken under Kolmårdsbranten. STF Bråvalla har inget att erinra mot den.

Återigen har vi haft möjlighet att föreslå 2 nomineringar till Viltvårdsdelegationen 
(Länsstyrelsen). Det är flera aktörer som ska enas om vilka som ska nomineras. Elisabet 
kontaktade värdparet, Åsa Strandberg och Olle Forsell, på STF Ydre/Kallvefall gård och 
vandrarhem, som gärna ställer upp. Vid vårt nästa styrelsemöte hade vi fått meddelande 
om att Olle Forsell fått en ordinarie plats i delegationen!

Styrelsen har beslutat om en policy för återbetalning, om någon har anmält sig och 
betalat för en programaktivitet och vill avboka. Återbetalning ska göras om avbokning 
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skett senast 10 dagar innan aktiviteten äger rum. Vid senare avbokning görs ingen 
återbetalning.

Deltagande i kurser och konferenser:

Christer har gått kurs för nyvalda, Eva gör det nästa år.
Eva har deltagit i ledarutvecklingskursen L1 – Guide.

Christer och Ing-Britt deltog på årets Lokalavdelningskonferens.

Angående inredningsdetaljer till ett rum i fjällstationen Sylarna, som vi fick ett brev om 
tidigt i våras, så är ärendet pågående!

Under året har marknadsföringsaktiviteter genomförts. Som tidigare skickas efter varje 
genomförd aktivitet en notis till lokalpressen. Styrelsen betalade inför 2017 en annons i  
tidningen Storstadspress, som skickas till alla nyinflyttade till Norrköping under ett år. 
Annonseringen har, så vitt vi kunnat se, inte gett någon ny medlem. 

Inför aktiviteten ”Vacker och trevlig vårvandring”, annonserades den på Upplev 
Norrköping/evenemang.

STF Bråvalla deltog tillsammans med flera föreningar på Kulturnatt i Mirum galleria. Vi
var fyra personer från föreningen, som pratade med så många som möjligt om vår 
verksamhet. Vi försökte locka barnfamiljer och andra att delta i en kort vandring inom 
ramen för Studiefrämjandets projekt Alla i Naturen.

Elisabet har varit mycket aktiv med att hitta kanaler för marknadsföring och med 
Christer som kommunikationsansvarig hoppas vi nå nya natur- och kulturintresserade.

Avslutning

Styrelsen ber att till samtliga medlemmar i STF Bråvalla få rikta ett hjärtligt tack för 
samarbete under det gångna året. Vi tackar också de, som välvilligt tagit emot oss vid 
besök och utflykter. Sist men inte minst vill vi tacka funktionärer och färdledare, utan 
vilkas insatser det inte skulle blivit några intressanta arrangemang.

Norrköping i januari 2018

Elisabet Nyström Kari Adolfsson Lisa Hammar

Tomas Svedman Ing-Britt Haslum Christer Goldhammer

Eva Kätting
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