
Reviderad verksamhetsplan inför Verksamhetsåret 2023  

LOKALAVDELNINGEN STF FOLKUNGA  

Lokalavdelningens uppgifter 

o Arrangera natur- och kulturupplevelser företrädesvis i närområdet, västra Östergötland. 

o Möjliggöra guidning på intressanta och relevanta besöksmål i närområdet. 

o Sprida kännedom om STF, dess verksamhet och rekrytera nya medlemmar. 

o Ha ett gott samarbete med STF-anläggningar i lokalavdelningens verksamhetsområde. 

o Bevaka och agera i lokala frågor inom STF:s verksamhetsområde. 

 

Mål 

Aktiviteter 

o Lokalavdelningen skall under året erbjuda 6 vandringsaktiviteter. 

o För ökad tillgänglighet skall 2 kortare/enklare vandringar erbjudas. 

o Lokalavdelningen skall under året erbjuda 4 kulturaktiviteter. 

o Målsättning att ha ett genomsnitt av 20 deltagare per aktivitet. 

Medlemsrekrytering 

o Lokalavdelningen skall under året värva minst 10 nya medlemmar till STF. 

o Vid årets slut skall 500 medlemmar vara anslutna till lokalavdelningen. 

o Styrelsen ska aktivt kontakta nya STF-medlemmar för rekrytering till lokalavdelningen. 

 

Marknadsföring 

o Lokalavdelningen har som mål att genomföra 2 PR-arrangemang under året. 

o Under året ska föreningen uppmärksammas i lokala medier vid minst 2 tillfällen. 

o 700 exemplar av programfoldern distribueras per säsong enligt lista för allmän utplacering. 

o Inför varje aktivitet skickas inbjudan till alla medlemmar med registrerad e-postadress. 

o Vid behov genomförs en samlad insats för tillgång till fler registrerade e-postadresser till 

medlemmar i lokalavdelningen i kostnadsbesparings- och hållbarhetssyfte. 

o Lokalavdelningens hemsida skall kontinuerligt hållas uppdaterad. 

o Lokalavdelningen skall vara aktiv i sociala medier, Facebook och INSTA-gram, med tonvikt på 

programutbudet och tydliggörande medlemskapets fördelar och möjligheter. 

Opinionsbildning 

o Medlemmarna skall under året möjliggöras att inkomma med förslag gällande föreningens 

verksamhet och framtida lokala opinions- och påverkansarbete. Detta sker främst genom 

medlemsmöte. 

Strategisk verksamhet & utveckling 

o Styrelsen ska under året ha minst 6 protokollförda styrelsemöten. 

o Nyvalda i styrelsen uppmanas delta i STF:s centrala utbildning ”Ny i styrelse” under året. 

o Styrelsen skall under året genomföra ett planerings- och utvecklingsmöte. 

o Styrelsen skall under året ta fram aktivitets- och verksamhetsplanering för kommande år. 

Samverkan 

o Styrelsen skall aktivt medverka i regional STF-sammankomst för lokalavdelningar samt 

bibehålla god dialog och samverkan med dessa. 

o Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med STF-anläggningar i verksamhetsområdet. 

Hållbarhet & miljö 

o Lokalavdelningen skall vid alla aktiviteter söka välja hållbart och miljövänligt vid transporter, 

inköp etcetera. 
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