
 

  Verksamhetsplan för 

            STF Stockholm Nordost 

 

STFs riktlinjer 

1. STF verkar för en hållbar turism i Sverige som värnar besöksmålens natur- och 

kulturvärden 

2. STF slår vakt om allemansrätten 

3. STF slår vakt om strandskyddet 

4. STF slår vakt om möjligheten att uppleva bullerfri natur 

5. STF vill att en god tillgång till frilufts- och rekreationsområden bevaras i 

närheten av tätorter 

6. STF vill att områden som är av värde för naturupplevelse och friluftsliv värnas 

effektivt 

7. STF vill att det ska finnas god tillgång till leder för vandring och annat friluftsliv 

8. STF vill att värdefulla kulturmiljöer skyddas och görs tillgängliga för besökare 

utan att besöksmålets kvalitet påverkas 

9. STF ska i sin verksamhet eftersträva låg energiförbrukning och miljövänliga 

energikällor  

10. STF bevakar turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor i enlighet med dessa 

riktlinjer 

STF Stockholm Nordost  

 vill sprida kännedom om STF och erbjuda medlemskap 

 erbjuda natur-och kulturupplevelser 

 guida till intressanta besöksmål  

 sträva efter ett bra och nära samarbete med Bogesunds slottsvandrarhem 

 bevaka och i möjligaste mån agera i lokala frågor inom turism, natur, kultur och 

friluftsliv 

Verksamhetsåret 2020 inleds med ett årsmöte under februari månad. Detta år är årsmötet 

förlagt till rådhuset i Vaxholm. Styrelsens arbete leds av ordföranden. Inom styrelsen utses 

sekreterare, kassör, medlemsansvarig, webredaktör, hemsidesansvarig, kontaktansvarig till 

avdelningen samt en programgrupp. 

 

Mål 

Medlemsrekrytering 

 STF Stockholm Nordost strävar efter att utöka medlemsantalet till drygt 500 

medlemmar, anknutna till avdelningen, som har möjlighet att ta del av vårt utbud av 

aktiviteter 

 

 

 

 



Aktiviteter 

 Avdelningen erbjuder i genomsnitt 2 väl förberedda upplevelser/ månad 

 Avdelningen erbjuder ett varierat utbud av upplevelser 

 

Marknadsföring 

 Avdelningen distribuerar 1500 programfoldrar till bibliotek och andra offentliga platser, 

medlemmar och presumtiva medlemmar/ termin 

 Avdelningen framställer ett månadsbrev till medlemmar och presumtiva medlemmar 

för att presentera kommande upplevelser och ge en resumé över genomförda 

upplevelser 

 Avdelningen eftersträvar att kostnadsfritt presentera kommande upplevelser på 

respektive kommuns hemsida/kulturkalender och respektive lokaltidning 

 Avdelningen eftersträvar att presentera STF vid mässor och övriga 

marknadsföringsarrangemang inom respektive kommun 

 

Opinionsbildning 

 Avdelningen kommer under året engagera sig i upprustningen av Roslagsleden inom 

Täby kommun 

 Avdelningen kommer vara representerad vid arbetet med Gröna kilar 

 

Utbildning 

 Alla nyvalda i styrelsen kommer att deltaga i STFs utbildning för nya i styrelsen 

 Styrelsen kommer att genomföra en planeringsdag efter årsmötet 

Styrelsen uppmuntrar till utbildning i STFs eller Studiefrämjandets regi till nytta och gagn för 

STFs arbete 

 

Samverkan 

 Avdelningen samverkar gärna med organisationer/föreningar och enskilda med 

samma värdegrund och intresseinriktning som STF 

 

Hållbarhet/miljö 

 Avdelningen eftersträvar hållbarhet i en god miljö i samtliga våra aktiviteter 
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