
 
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2020  
  

STF NYNÄSHAMNS LOKALAVDELNING AV SVENSKA TURISTFÖRENINGEN  

  

STF Nynäshamns uppgifter 
  Sprida kännedom om STF Nynäshamn och rekrytera nya medlemmar   

  Erbjuda natur- och kulturupplevelser 

 Att guida till intressanta besöksmål i vårt område   

 

Medlemsrekrytering 
I slutet av året har STF Nynäshamn värvat 2 nya medlemmar till STF och 3 nya medlemmar 

till lokalavdelningen (Nynäshamn) 

Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter  

  

Aktiviteter  
I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 8 aktiviteter med i snitt 15 deltagare per 

aktivitet. 

 

Landskapsresa 
2020 planeras en landskapsresa till Värmland i värmländska skärgårds- och skogsmiljöer i 

människans fotspår. Det blir en resa med två övernattningar, teaterbesök, guidade turer på tre 

konstmuseer, ett väveri och en författargård.  

Landskapsresan kombineras med en studiecirkel, eventuellt i samverkan med 

Studiefrämjandet, tre-fyra, träffar där deltagarna lär känna värmländska miljöer, författarskap 

och konstnärskap: 

1 Introduktion till Värmland – sagorna och sjöarnas landskap 

Margaretha Ullström  

2 Selma Lagerlöf introduceras av Sten Olof Ullström.  

 De som vill läser Körkarlen inför detta tillfälle 

3 Introduktion till ”Värmländska konstnärer förr och nu” 

Margaretha Ullström.  

Eventuellt kompletterat med filmvisning av Selma Lagerlöfs Körkarlen från 1921 i regi av 

Victor Sjöström.  

 

Marknadsföring 
I slutet av året har lokalavdelningen synts i lokala medier (Föreningsnytt, NynäshamnsPosten)  

Nyhetsbrev (mejl i samband med våra aktiviteter) skickas till alla lokalanslutna medlemmar 

med e-postadress. 

Styrelsen ska aktivt arbeta för att få tidningar och övrig media att uppmärksamma 

lokalavdelningens aktiviteter. 

Pressmeddelanden ska skrivas efter varje aktivitet som kan anses vara av intresse för media. 

Lokalavdelningens hemsida ska uppdateras kontinuerligt   

  

 

 

 



 
 

 

 

 

Utbildning  
I slutet av året har alla nyvalda i styrelsen deltagit i STFs utbildning för nya ledamöter.  

Styrelsen har i slutet av året fokuserat på utveckling av lokalavdelningen.  

Styrelsen ska stötta funktionärer som vill utbilda sig för att kunna hålla i aktiviteter för 

lokalavdelningen eller bidra med nya kunskaper.  

  

Samverkan  
STF Nynäshamn ska aktivt söka samarbete med omgivande samhälle. Regelbunden kontakt 

tas med Turistbyrån. 

 

STF Nynäshamn har under 2020 

samarbete med Nynäshamns Ornitologiska förening 

rgelbunden kontakt med Turistbyrån inför varje aktivitet 


