
 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2022 

STF Lokalavdelning Stockholm 

 

 

UPPGIFTER 

 

• Att sprida kännedom om STF och rekrytera nya medlemmar. 

• Erbjuda natur- och kulturupplevelser. 

• Att guida till intressanta besöksmål i området. 

• Sträva efter ett bra och nära samarbete med STF-anläggningar på den egna orten. 

• Bevaka och agera i lokala frågor om turism, natur, kultur och friluftsliv. 

 

MÅL 

 

Medlemsrekrytering 

• I slutet av året har lokalavdelningen värvat fem nya medlemmar till STF och 20 nya 

medlemmar till lokalavdelningen. 

• Inom en månad ska nya medlemmar i STF Lokalavdelning Stockholm erhålla ett 

välkomstmejl. 

Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter och PR-arrangemang. I samband med 

varje aktivitet delas en blankett ut där det finns möjlighet att anmäla medlemskap och/eller 

att man aktivt vill hjälpa till i lokalavdelningen och vilken eller vilka uppgifter man kan 

tänka sig att hjälpa till med. 

 

Aktiviteter 

• I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 30 aktiviteter, varav 2/3 är kopplade till 

naturupplevelser och 1/3 till kulturupplevelser. 

För att öka mångfalden inom lokalavdelningen ska vi vända oss till nya grupper och 

sammanhang. Bland annat genom ett samarbete med STF Tillsammans Stockholm. 

 

Marknadsföring 

• I slutet av året har lokalavdelningen genomfört två PR-arrangemang, tex Vandringens 

dag och Björnturen. 

• I slutet av året har lokalavdelningen synts i lokala medier vid fyra tillfällen. 

• Lokalavdelningens hemsida och sociala medier ska uppdateras kontinuerligt och bilder 

från arrangemang ska läggas ut. 

• Nyhetsbrev ska skickas en gång i kvartalet till alla anslutna medlemmar i 

lokalavdelningen som angivit en e-postadress. 

 

Omvärldsbevakning och påverkansarbete 

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

lokalavdelningens olika aktiveter.  

• I slutet av året ska lokalavdelningen genom lokalt påverkansarbete agerat på remisser 

som faller inom ramen för STF:s verksamhetsområde att alla ska ha tillgång till Sveriges 

natur och kultur, idag och i framtiden. STF:s mål är att vara en tydlig röst för viktiga 
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miljöfrågor. Vi värnar om den svenska miljön, och vill att den ska finnas kvar även för 

kommande generationer. 

 

STF Lokalavdelning Stockholm kommer under året fortsätta omvärldsbevakningen kring 

frågor om natur, miljö och friluftsliv i Stockholmsområdet. 

 

Då det råder fortsatt högt exploateringstryck i Stockholmsområdet kommer bevakningen 

att fortsatt inriktas mot oönskade exploateringar i grönområden, och skydd av våra 

kvarvarande tätortsnära grönområden. Speciell uppmärksamhet ska då ges åt 

Storstockholms Gröna Kilar, Nationalstadsparken, samt även möjligheter till friluftsliv 

med vandringsleder m.m. 

 

Samarbete kommer fortsatt att ske med Naturskyddsföreningen, nätverket Ny Grön Stad 

och Förbundet för Ekoparken. 

 

Utbildning 

• I slutet av året har alla nyvalda i styrelsen deltagit i STF:s utbildning för nya i styrelsen. 

• Styrelsen har i slutet av året haft relevant omfattning verksamhetskonferenser som 

fokuserat på utveckling av lokalavdelningen. 

Styrelsen ska också stötta funktionärer som vill vidareutbilda sig för att kunna hålla i nya 

aktiviteter för lokalavdelningen eller bidra med nya kunskaper. Enskilda funktionärer kan 

ansöka om ekonomiskt bidrag för sådan utbildning. 

 

Samverkan 

• I slutet av året har lokalavdelningen haft fyra träffar med vandrarhemmen inom sitt 

upptagningsområde. 

• I slutet av året har lokalavdelningen etablerat ett aktivt samarbete för att gemensamt 

arbeta med frågor relaterade till STF:s hållbarhets-och påverkansarbete. 

• I slutet av året har lokalavdelningen etablerat ett aktivt samarbete för att nå nya 

målgrupper/nå ökad mångfald. 

- Regelbunden kontakt ska tas med Studiefrämjandet. 

 

Övrigt 

• Lokalavdelningen använder inte engångsprodukter på möten eller aktiviteter. 

• Lokalavdelningen använder endast ekologiska och rättvisemärkta produkter och 

livsmedel vid aktiviteter och på möten (där så är möjligt). 

 

 

 

Styrelsen den 20/1 2022 

STF Lokalavdelning Stockholm  

  

 

 

 

 

 

 


