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Här kommer en sammanfattning över årets arbete inom Färdledarna. Läs också våra nyhetsbrev, 
som skickats ut under året, där det finns mer intressant att ta del av. 
 
Styrelsearbete: 
Arbetsåret startade upp efter årsmötet 2020 med följande styrelse: 
 
Eva Järkenstedt ordförande 
Olle Rydell  kassör 
Gunnar Eriksson sekreterare och tillika omvärldsbevakare 
Johan Niska   ledamot 
Eva Kätting  Suppleant 
 
Direkt efter årsmötet avsa sig Johan Niska styrelseuppdraget, varpå Eva Kätting gick upp som 
ordinarie ledamot. 
 
Vi har under året haft ett antal styrelsesammanträden via telefon, ca 1 ggr per månad. Under året har 
vi också haft flera arbetsmöten ( via telefon ) för att diskutera olika praktiska frågor inför våra 
aktiviteter. 
 
Aktiviteter 
Året 2020 går till historien som året då Covid-19 ställde till det för oss. Vi planerade för att 
genomföra Höstträffen i Vålådalen i september. Träffen fick ställas in bland annat beroende på att 
Röda korset som skulle hålla i första hjälpen delen beslutade att inte genomföra fysiska utbildningar. 
I ett försök att rädda en fysisk träff flyttade vi aktiviteten till Tiveden, men även den blev vi tvungna 
att ställa in pga för få anmälda. Ett nytt alternativ togs fram, en novembervandring i Stockholm, 
men även där blev deltagarantalet för litet, så vandringen ställdes in. 
Ett försök att återinföra en våraktivitet gjordes, och 30 maj var vi några som träffades för att vandra  
en dag på norra Djurgården 
 
Representanter från styrelsen har vid två tillfällen deltagit på digitala möten med STF och övriga 
lokalföreningar. 
 
En ny utbildning/certifiering till naturguide har tagits fram, Fem medlemmar anmälde sig till att 
genomföra certifieringen, som bestod av ett teoretiskt prov och en praktisk uppguidning i Örebro 
den 21 november. 
 
Omvärldsbevakning 
STF Färdledarna bedriver en del omvärldsbevakning kring frågor om natur, miljö och friluftsliv i 
fjällen med omnejd. Bevakare har främst varit Gunnar Eriksson.  Under året har det varit följande 
frågor som tagits upp: 
 
Under tre-fyra år har vi jobbat för att det fina skogsområdet Talvatisskogen i Jokkmokk ska få bli ett 
naturreservat. Vi är många som besökt området där även Fjällträdgården och Talvatissjön finns. Vi 



har tidigare gjort några skrivelser till både kommunen och Länsstyrelsen och har under året fortsatt 
bevakat frågan.  Kommunen säger sig vara positiv, men avvaktar på grund av letande efter 
ersättningsmark till en stor markägare. 
 
Det blev ett bakslag under året vad gäller att få till bildande av Jämtlandsfällens nationalpark, i 
området Sylarna-Helags-Vålådalen. Vi har tidigare under ärendets gång lämnat in skrivelser och 
yttranden, och föreslår nu att området istället kan få bli ett naturreservat. 
 
På slutet av året har det framkommit att Länsstyrelsen i Norrbotten har tankar om att se över 
ledsystemet i Aktse – Laitaure. Bl.a. kan båtleden bli berörd. Vi kommer att informera oss i frågan. 
 
 
 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för detta år., och jag som ordförande vill tacka övriga 
styrelseledamöten för ett fint arbetsår trots motvind pga Covid-19. Väldigt roligt att många är 
intresserade och bryr sig om vår förening. Vi i styrelsen hoppas att alla anmäler sig till vårt årsmöte 
den 23 januari, som vi i år måste genomföra digitalt. En lösning som borde ge fler av er tillfälle att 
vara med nu när ni kan sitta hemma vid köksbordet och delta. 
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