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Lokalavdelningens uppgifter 

- Erbjuda natur-, kultur- och friluftsupplevelser och guida till intressanta besöksmål i 

området. 

- Sträva efter ett bra samarbete med närbelägna lokalavdelningar och vandrarhem. 

- Att sprida kännedom om STF och rekrytera nya medlemmar. 

- Bevaka lokala frågor om turism, natur, kultur och friluftsliv.  

Mål 

Vi ska vara så bra på natur- och kulturupplevelser på hemmaplan att vi lockar folk att se mer 

av Sverige. Det betyder att vi ska ha en attraktiv verksamhet, att vi ska synas och höras och att 

vi ska få stöd och utveckling från centralt håll för att förverkliga målen. Vi ska också sträva 

efter att utveckla vår verksamhet i hållbar riktning. 

Medlemsrekrytering 

Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter och vid PR-arrangemang såsom 

föreningsmässor mm. 

Aktiviteter 

Verksamhetsåret inleds med ett årsmöte och i år kommer mötet hållas i Vallentuna kulturhus. 

Efter årsmötet bjuds vi på en jazzkonsert med Tommy Larsson Quartet. Våra årsmöten brukar 

locka ca 30 personer. Två omfattande programblad ett för hösten 2019 och ett för våren 2020 

kommer att produceras i samverkan med Okidok och läggas ut på bibliotek, kommunalhus, 

turistbyråer och andra kommunala samlingsplatser. Utöver detta kommer medlemmarna att få 

ett månadsbrev via sin e-post.  

En programgrupp som Britt Engdahl leder kommer att arbeta med aktiviteterna och presentera 

ca 30 olika programpunkter. Vissa aktiviteter kommer att göras i samverkan med andra 

lokalavdelningar eller vandrarhem i närområdet, då närmast Bogesunds slottsvandrarhem, och 

andra föreningar i våra fem kommuner.   

Marknadsföring 

Vi har vår hemsida, vi registrerar nya medlemmar och skickar ut ett månadsbrev med aktuella 

aktiviteter. Vi kommer också visa upp oss på föreningsmässor och bibliotek mm. I år kommer 

den femte kulturbiennalen att hållas i Danderyd den 12-20 oktober där vi som tidigare år 

kommer att medverka. 

Utbildning 

Tillsammans med Studiefrämjandet arbetar vi fram förslag på utbildningar för styrelse och 

aktivitetsledare.  

Samverkan 

Vi har nu etablerat samverkan med kommunerna inom vårt område genom att finnas med på 

deras hemsidor med länkar till vår egen hemsida.  

Under 2019 planerar vi att ha två ABC-träffar, maj och november. 

Åkersberga 19 februari 2019 
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