STOCKHOLMS VANDRAREFÖRENING
Verksamhetsberättelse för arbetsåret 1/1 2017 – 31/12 2017
Styrelsen för Stockholms Vandrareförening (VF) får härmed avge följande berättelse för det
105:e verksamhetsåret.
Årsmötet 2017
VF:s årsmöte hölls den 2 mars i Tellus Fritidscenter med 80 deltagare. Vid årsmötet valdes
ordförande, styrelseledamöter samt revisorer och valberedning. Styrelseuppdragen i övrigt
fördelades vid det konstituerande sammanträdet. Övriga funktionärer har tillsatts av styrelsen.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2018 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kronor.
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Ersättare

Adjungerad
Övriga funktionärer
Revisorer
Revisorsersättare

Monica Modigh (omval för ett år)
Eva Tetzell, vandringsansvarig och webbredaktör
Karin Sewik
Lars Owe Andersson (omval för två år)
Gunilla Edberg, (omval för två år), programansvarig
Marianne Möller, programansvarig
Lennart Navell, (omval för två år), vandringsansvarig
Karin Wahlqvist (omval för ett år), statistikansvarig
Kenneth Abbt (nyval för ett år)
Lena Vannesjö, redaktör för VF-Nytt

Hans Hägg (omval för ett år)
Irma Holmberg (nyval för ett år)
Helene Oslob (nyval för ett år)
Torsten Wallin (nyval för ett år)

Valberedning

Barbro Loogna, sammankallande (omval för ett år)
Anna Holmer (omval för ett år)
Pirkko Johansson (nyval för ett år)

Medlemsregisteransvarig

Christian Borgström

Bildredaktör, hemsida

Tzu-Hsin (”CC”) Persson

Ansvarig för utskick av
VF-Nytt

Ulla Blumenberg
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Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden och en
planeringsträff. Styrelsens sammanträden hölls i en samlingslokal på Ekehjelmstorget i
Stockholm. Planeringsträffen hölls i Brostugan på Kärsö. Två representanter för Reseskaparna
Event & Resor, presenterade förslag på vandringsresor för VF:s medlemmar. Ett förslag på resa
till Slovakien skickades sedermera ut till alla medlemmar med decembernumret av VF-Nytt.
Vandringsledare
VF har under året haft två ledarträffar, en på restaurangen Saltsjö Pir i Fisksätra den 13 maj med
42 deltagare och en på Bällstabro Värdshus den 14 november med 58 deltagare. Utgifterna för
dessa har bekostats av Georg Wiklanders fond.
Totalt har föreningen haft 65 vandringsledare, vilket är 3 färre än under år 2016.
Medlemmar
Föreningen hade 992 medlemmar vid årsskiftet 2017/18, varav 90 ständiga. 184 nya medlemmar
tillkom under året. Antal medlemmar vid föregående årsskifte var 988.
VF:s vandringar
Vandringarna under 2017 har varit upplagda på samma sätt som tidigare år. På söndagar har
anordnats en eller flera vandringar av olika längd och svårighetsgrad. Under våren och hösten
har vandringar genomförts också på onsdagar och under sommaren även flera torsdagskvällar.
Under året gjordes totalt 182 vandringar, vilket är 10 färre än under 2016. Vandringarna
fördelade sig på olika kategorier enligt följande: 7 extra korta (5-7 km), 79 korta (8-12 km),
42 medellånga (13-17 km), 31 långa (18 km eller längre), 9 kvällsvandringar (ca 5 km), 13
skärgårdsvandringar och 1 övrig. Antalet deltagare i vandringarna uppgick sammanlagt till
5 196, vilket är en liten ökning jämfört med 2016 och den högsta noterade siffran under den
senaste femårsperioden. Störst ökning av deltagarantalet över tid uppvisar de långa vandringarna.
Ökningen för dessa vandringar uppgick mellan 2013 och 2017 till hela 46 procent. Den totala
vandringslängden var 2017 ca 2 200 km, vilket sett i relation till antalet genomförda vandringar
motsvarar genomsnittet för de senaste fem åren.
En utförligare redovisning ges i Bilaga 1.
Speciella vandringar
Årsvandringen den 9 april gick till Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo. 73 personer deltog, varav
några bussresenärer, som enbart deltog i förtäringen som delvis finansierades av föreningen.
På Nationaldagen den 6 juni gick ett 20-tal medlemmar med i det s.k. festtåget från
Kungsträdgården till Skansen.
En sommarutflykt anordnades till Eckerö på Åland den 7 augusti av Kerstin Schröder med
36 deltagare.
Höstvandringar anordnades den 29 oktober till Kärsögården. 86 personer vandrade och 75 deltog
i förtäringen som delvis finansierades av föreningen. Höstvandringar kommer fortsättningsvis att
anordnas sista helgen i oktober och ersätta Luciavandringen i december.
Blomstervandring
En blomstervandring i Sandemars naturreservat ledd av Sven-Olov Andersson genomfördes
den 9 maj med 9 deltagare.
Skärgårdsvandringar
Under juli månad anordnades 13 båtutflykter med vandringar som lockade totalt 761 deltagare.
Jämfört med 2016 var det en ökning med 39 deltagare. Gunilla Edberg svarade för samordningen
av båtutflykterna.
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Vandringsresa
Den 14-19 augusti arrangerades en vandringsresa till Bruksvallarna av Marianne Möller. Resan
hade 51 deltagare som kunde välja mellan korta, medel och långa vandringar. Övriga ledare var
Monica Modigh, Gunilla Edberg, Lillemor Carlsson, Rolf Rosenblüth och Kenneth Abbt.
Klubbaftnar och studiebesök
Under året har tre klubbaftnar hållits i Tellus Fritidscenter.
Den 6 april berättade vår ordförande Monica Modigh om hur hon som marinbiolog arbetat på den
italienska forskningsbasen i Ross Sea, Antarktis, under tre säsonger. Hon illustrerade sitt föredrag
med bilder. 86 personer deltog.
Den 18 oktober visade naturfilmaren Ingemar Lind två av de filmer han producerat. 65 personer
deltog.
Den 23 november höll vår medlem Gabriel Jonsson föredrag om Sydkorea, sin forskning och sina
resor i landet och illustrerade med bilder. 47 personer deltog.
VF har också anordnat två studiebesök:
Den 7 mars och 20 april anordnades konstvandringar i Folksamhuset med 20 deltagare per gång.
Information
Medlemsbladet VF-Nytt med information om kommande program m.m. har sänts ut tre gånger
under året i likhet med föregående år. Aktuell information kommer i allt större omfattning att
finnas på hemsidan.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. Över ekonomin
och styrelsens förvaltning har revisorerna avgett revisionsberättelse.
Övrigt
VF är medlem i Svenska Gång- och Vandrarförbundet och Förbundet för Ekoparken samt är
föreningsvän i Skärgårdsstiftelsen.
Slutord
Vi tackar alla våra vandringsledare för deras insatser för föreningen, de utgör VF:s ryggrad.
Vi tackar också Tom Arvidsson, Aina Dahlstedt, Birgitta Håkansson, Lilian Li och Maria
Ytterberg som meddelat att de nu slutar som ledare i föreningen.
Till alla andra medlemmar som på olika sätt hjälpt till i föreningens verksamhet under året vill vi
också rikta ett tack.
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Stockholm i februari 2018

Monica Modigh
ordförande

Eva Tetzell
vice ordförande

Karin Sewik
sekreterare

Lars Owe Andersson
kassör

Gunilla Edberg
programansvarig

Marianne Möller
programansvarig

Lennart Navell
vandringsansvarig

Karin Wahlqvist
ersättare

Kenneth Abbt
ersättare
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