
 Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2023 

 STF Stockholm Lokalavdelning 

 STF:s visionära målbild handlar om att göra skillnad för fler, oftare, att tillgängliggöra hela 
 Sverige, året om och att vara drivande i den hållbara omställningen av turism och 
 friluftsliv. Som lokalavdelning tillhör vi den ideella verksamheten där huvudstrategin är att 
 den ska utökas och breddas. För att leva upp till de förväntningar som finns på 
 lokalavdelningen har vi följande mål för 2023. 

 Medlemsrekrytering 

 ●  I slutet av året har lokalavdelningen värvat fem nya medlemmar till STF och 100 
 befintliga eller nya medlemmar ska ha anslutit sig till lokalavdelningen. 

 ●  Rekrytering sker i samband med samtliga aktiviteter och arrangemang. I samband 
 med varje aktivitet ska deltagare som inte är medlemmar i STF uppmuntras att bli 
 det. 

 Aktiviteter 

 ●  STF Stockholm Lokalavdelning firar 50 år 2023 vilket ska uppmärksammas under 
 perioden från årsmöte till Vandringens Dag. En aktivitetsgrupp tillsätts för att 
 komma med förslag på jubileumsaktiviteter under året. Extra anslag har avsatts för 
 verksamheter under jubileumsåret om totalt 45’000.- (se budget). 

 ●  I slutet av året har lokalavdelningen genomfört 30 aktiviteter, varav 20 är kopplade 
 till naturupplevelser och 10 till kulturupplevelser. 

 ●  Vi ska sträva efter att få fler deltagare per aktivitet och har som mål att under året 
 öka från i snitt 10 deltagare till 14 per aktivitet. 

 ●  För att öka mångfalden inom lokalavdelningen ska vi vända oss till nya grupper 
 och sammanhang. Bland annat genom att aktivt arbeta för ett ökat deltagande i vår 
 Tillsammans-verksamhet. 

 ●  Två träffar för aktivitetsledare anordnas under året inför att nytt kalendarium ska 
 tas fram. 

 Marknadsföring 

 ●  Lokalavdelningen ska genomföra Vandringens Dag 



 ●  I slutet av året har lokalavdelningen synts i lokala medier vid fyra tillfällen. 
 ●  Lokalavdelningens webbsida och sociala medier ska uppdateras kontinuerligt med 

 bilder inför aktiviteter. 
 ●  Nyhetsbrev ska skickas minst en gång i kvartalet till alla anslutna medlemmar i 

 lokalavdelningen som angivit en e-postadress. 
 ●  Styrelsen ska aktivt arbeta för att få tidningar och övrig media att uppmärksamma 

 lokalavdelningens olika aktiviteter. 

 Omvärldsbevakning och påverkansarbete 

 ●  I slutet av året ska lokalavdelningen genom lokalt påverkansarbete agerat på flertal 
 remisser som faller inom ramen för STF:s manifest med sikte på 2030 genom att 
 bidra positivt inom upptagningsområdet där lokalavdelningen verkar och vara en 
 drivande och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och 
 friluftsliv.  

 ●  Lokalavdelningen ska under 2023 fortsätta med omvärldsbevakning kring frågor 
 om natur, miljö, rekreation och friluftsliv i Stockholmsområdet. Speciellt ska vi 
 inrikta oss på att få till fler naturreservat av våra tätortsnära grönområden. Detta då 
 det råder ett fortsatt stort tryck i kommunerna på olika exploateringar. 

 ●  Lokalavdelningen ska uppmärksamma vad som händer i Storstockholms Gröna 
 Kilar, Nationalstadsparken, vandringslederna, större vägutbyggnader m.m. 

 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. Detta 
 gäller inte minst Tillsammans-verksamhetens ledare. 

 Samverkan 

 ●  Under året ska lokalavdelningen besökt STF Skeppsholmen & Af Chapman, STF 
 Långholmen samt STF Zinkensdamm och om möjligt något av vandrarhemmen i 
 Stockholms Skärgård. 

 ●  I slutet av året har lokalavdelningen etablerat ett aktivt samarbete för att 
 gemensamt arbeta med frågor relaterade till STF:s hållbarhets-och påverkansarbete 

 ●  Samverkan ska fortsatt ske med Naturskyddsföreningen, Nätverket Ny Grön Stad, 
 Förbundet för Ekoparken, Friluftsfrämjandet. 
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 ●  Andra möjliga aktörer att samverka med där en första kontakt togs under 2022 är 
 Sportfiskarna, Rena Mälaren, Medveten Konsumtion, Reformaten, Våra Barns 
 Klimat, Klimatklubben och Stockholms koloniträdgårdar. 

 ●  Lokalavdelningen är fortsatt med i Länsstyrelsens samrådsgrupp kring naturvård. 
 ●  I slutet av året har lokalavdelningen etablerat ett aktivt samarbete för att nå nya 

 målgrupper och ökad mångfald, fokus under 2023 kommer att vara 
 Tillsammans-verksamheten. 

 ●  Styrelsen ska utse representant som håller regelbunden kontakt med 
 Studiefrämjandet för ett ökat samarbete 

 Styrelsen den 20/1 2023 

 STF Stockholm Lokalavdelning 

 Bilagor: 

 Roll- och ansvarsfördelning i styrelsen 

 Kalendarium för aktiviteter våren 2023 (finns att ladda ned på webbsidan under fliken “Bra 
 att veta”) 
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