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OM STF

STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och
kulturturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till drygt 265 000
medlemmar. ”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens
utbud av natur- och kulturturism. STF utövar opinionsbildning för att värna
natur- och kulturmiljöer som är intressanta för turism/besöksmål.
Via sitt dotterbolag driver STF, i egen regi och tillsammas med franchisetagare,
drygt 350 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från söder till norr,
från absoluta city till lägen i väglöst land. Lokalt ordnas aktiviteter i 70-tal
lokalavdelningar och internationellt samarbetar STF genom vandrarhemsfederationen Hostelling International. STF ger ut medlemstidningen Turist.
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Året i korthet
Första kvartalet

• STF Aurora Sky Station mottar Kiruna Lapplandspriset under Kirunagalan.
• De lokala kretsarna ombildas till lokalavdelningar, läs mer på sidan 26.
• Förslagsperioden i demokratiprocessen påbörjas, dvs STFs medlemmar har
våren på sig att föreslå personer som kan väljas som ombud till riksstämman
2014.
Andra kvartalet

• Rullande medlemsår införs, läs mer på sidan 19.
• Vandrarhemmet fyller 80 år.

VANDRARHEMMET – 80 ÅR

Tredje kvartalet

• Med badguiden ”Sverige badar” letar Barnängen och STF efter Sveriges bästa
badplatser och ber svenska folket att dela med sig av sina badfynd.

STF öppnade det första vandrarhemmet i
Sverige för 80 år sedan i Gränna. Det firar vi
med olika erbjudanden och aktiviteter under
året.

• STF Aurora Sky Station blir nominerad som bästa upplevelse i Sverige.
• Ny linjeorganisation genomförs inom STF, för att säkra den inre effektiviteten.
Fjärde kvartalet

• Aurora Sky Station och Grövelsjön nomineras till Stora Turismpriset 2013.
• STF söker 300 ungdomar som testpiloter till fjällen, läs mer på sidan 12.
• STF skriver en debattartikel om ”Storslagen fjällmiljö eller gruvboom”
tillsammans med Ekoturismföreningen och andra lokala aktörer.
• STF får i uppdrag att tillsammans med Skåne stå som värd för
Europas största vandringsevenemang – Eurorando 2016.
• Kampanjen Grattis Vandrarhem genomförs.

RULLANDE MEDLEMSÅR INFÖRS

Under våren infördes rullande medlemsår,
som innebär att ett medlemskap i Svenska
Turistföreningen gäller i ett år oavsett när på
året man blir medlem.

• STF Årsbok, Svenska scener, vinner Svenska Publishing priset.
• STF utser Sveriges bästa vandrarhem och fjällstationer 2013,
läs mer på sidorna 38–39.

FAKTA
Antal medlemmar
Antal anläggningar totalt

2013

2012

266 391

271 879

363

368

8

8

Typ av logianläggningar
Fjällstation
Fjällstuga
Vandrarhem/Hotell
Antal gästnätter
Årets intäkter
Årets resultat före skatt
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43

43

312

317

1 355 000

1 385 000

305,1 Mkr

293,5 Mkr

0,1 Mkr

10,8 Mkr

AURORA SKY STATION I ABISKO

För andra året i rad är Aurora Sky Station
nominerad till en av Sveriges bästa upplevelser av norska, finska, danska, tyska, holländska, amerikanska, kinesiska och ryska
researrangörer.
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Generalsekreteraren/VD har ordet

2013 var ett bra år. Vi har tagit flera grundläggande steg mot ett
modernare STF och vi lyckades, trots stora utmaningar, att göra
ett positivt ekonomiskt resultat. Vårt varumärke har stärkts och vi är
en viktig röst i samhällsdebatten.

Utvecklat innehåll i medlemsskapet

Till året viktigaste förändringar hör omvandlingen av lokalkretsarna till lokalavdelningar med aktivt medlemskap. Det var en
förändring i tiden, som har fallit väl ut – i
stort sett är alla nöjda. Under våren införde
vi även rullande medlemsår istället för
kalenderår, vilket framförallt ger ett större
innehåll under det första året som medlem.
För andra gången har våra medlemmar
röstat fram ombuden till STFs riksstämma
på vår hemsida.

EFFEKTIVISERING OCH UTVECKLING

Internt har vi omorganiserat oss för att
skapa tydligare resultatansvar samt genomfört effektiviseringar men även rekryterat
spetskompetens inom ett antal områden.
NÄSTA STEG BLIR STF 2.0

En viktig process som har pågått under
året är översynen och moderniseringen av
franchiseavtalen. Vi har också gett franchisetagarna bättre incitament till att värva
medlemmar. Under 2014 kommer vi även
att ändra ersättningssystemet.

Jag ser de förändringar som vi har gjort
under året som ett första steg i en större
omvandling av STF. Vi kallar det STF 2.0.
Min och styrelsens uppfattning är att STF
måste bli vassare och tydligare.
STF grundades 1885 för att göra otillgängliga områden i Sverige tillgängligt för
turism men också med ett starkt folkbildningsideal. Under resans gång har vi vidareutvecklat oss och tagit på oss nya uppgifter.

NYFIKNA

ÄKTA

Vi är nyfikna i vårt sätt att vara. Nyfikna på
våra medlemmar, nyfikna på Sverige och
nyfikna på nya saker att se och uppleva.

Vi är äkta i det vi gör. Känslan ska vara äkta,
naturlig och ärlig.

TYDLIGARE RELATIONER MED VÅRA
FRANCHISETAGARE
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Årets franchisekonferens var konstruktiv och jag är övertygad om att vi kommer
att kunna utveckla relationerna ytterligare.
Vi har också infört en förändring i arbetssättet för flertalet av våra centrala marknadsföringskampanjer. Tidigare frågade vi
våra franchisetagare och egna anläggningar
om de ville var med på dessa. Med det nya
arbetssättet ”Automatiskt samtycke” förutsätter vi att alla är med, om de inte aktivt
tackar nej.
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Nu är det dags att sätta ner foten och
bestämma åt vilket håll STF ska utvecklas,
både som förening och som kommersiell
logiaktör. Vi kan helt enkelt inte vara allt.

Att vi ofta blir tillfrågade vid statliga
remisser och liknande tar jag som ett kvitto
på att vår röst behövs och att allt fler myndigheter och kommuner börjar förstå vikten
av natur- och kulturturism.

VÅR KOMMERSIELLA AFFÄRSIDÉ

på en marknad som är konkurrensutsatt.
Vi har inget vinstintresse, men för att klara
av nödvändiga investeringar krävs att vi
tjänar pengar. Min dröm är förstås att vi
skulle kunna få ett överskott som vi i högre
utsträckning skulle kunna använda till
ideella insatser.
Med hjälp av en generös donation
kommer vi nästa år att kunna visa 300
ungdomar svenska fjällen i vad vi kallar Get
Real Summer 2014. Syftet är också att vi
samtidigt ska få kunskap om vad som krävs
för att få ungdomar att välja att turista i de
svenska fjällen. STF driver även ett antal
andra projekt, läs mer på sidan 12 eller på sidan 35 om hur vi exempelvis
bidrar till att bevara fjällräven.

En viktig del i STF 2.0 är att kritiskt titta
SATSNING PÅ VANDRING OCH LEDER
på affärsidén för vår kommersiella del.
En viktig del av infrastrukturen för den typ
Konkurrensen på marknaden för den typ
av turism som vi står för är vandringsleder.
av boende som vi erbjuder har hårdnat och
Vandring har alltid varit en viktig del av
vi behöver ta avstamp i vad STF vill stå för
STF, både fjällvandring och låglandsvandoch vad vi ska utnyttja vårt varumärke till.
ring, vilket är något jag personligen skulle
Vårt nya vandrarhem i Göteborg som vi vilja se utvecklas. Att springa behöver inte
öppnar i början av 2014 är ett bra exempel
enbart handla om motion utan kan också
på ett attraktivt boende. Mitt
i city, med hotellstandard men
med relativt små rum och
M en för oss betyder hållbarhet
därmed mycket konkurrensframförallt att vi vill att turism
mässiga priser.
STF ÄR FANTASTISKT
Under året har vi också
Jag har lagt ner relativt mycket tid på
ska vara en naturlig del i det
knutit till oss flera nya franchiatt besöka både våra egna anlägghållbara samhället.”
seanläggningar med en tydlig
ningar och franchisetagare och jag är
profil.
fascinerad över hur många fantastiska
Jag tycker dock att vi
personer jag har mött.
behöver bli duktigare på att bygga starka
vara fina naturupplevelser men då krävs
Det är svårt att sätta ord på den starka
marknadföringskoncept för att bättre utbra, underhållna vandringsleder.
känslan av stolthet och generositet som gör
nyttja vår storlek och det unika med STF.
Tillsammans med Skåneregionen
att man som gäst känner sig välkommen i
kommer vi att arrangera Europas största
våra unika miljöer. Det är en typ av boende
vandringsevent, Eurorando under 2016.
som gör oss speciella och som jag är stolt
VÅRT STARKA VARUMÄRKE
Förhoppningsvis kan vi samtidigt slå ett
över att vara en del av.
STFs varumärke är mycket starkt både hos
slag för Sveriges vandringsleder.
Jag vill också passa på och tacka alla
våra medlemmar och bland allmänheten.
ideellt aktiva, alla franchisetagare och alla anDet är den viktiga plattform vi står på när
ställda för de insatser ni har gjort under året
vi ska föra fram våra frågor och bidra till att HÅLLBAR TURISM
och för att ni gör oss till det starka STF vi är.
göra Sverige till ett bättre turistland.
Detta är vår första årsredovisning enSka vi kunna påverka måste vi ibland
ligt GRI, dvs internationell standard för
vara besvärliga och ofta tjatiga. Ibland står
hållbarhetsredovisning. Hållbarhet är en
Stockholm i mars 2014
olika intressen i konflikt med varandra och
bärande idé i hela STFs verksamhet. Vi bevi måste då och då ta strid för orörd natur,
driver verksamhet i känsliga miljöer och på
till exempel vid gruvprojektering eller för
våra anläggningar står förstås miljöfrågorna
allmansrätten.
i fokus. Vi vill att flera ska kunna och vilja
Vi kommer att fortsätta påtala att det
upptäcka det äkta, naturliga och unika med
måste finnas tillgång till infrastruktur som
Sverige både idag och i framtiden.
vägar, järnvägar och mobiluppkoppling i
Det är en svår balansgång att vara ideell Magnus Ling,
Generalsekreterare/vd
hela Sverige.
förening och samtidigt kommersiell aktör

”



ENGAGERADE

PROFESSIONELLA

OMTÄNKSAMMA

Vi är engagerade för det vi tror på. Engagemanget ska lysa igenom och smitta av sig på
de som besöker oss.

Vi är professionella, i kontakterna med våra
medlemmar, i hur organisationen drivs och
hur gästerna upplever oss.

Vi är omtänksamma. För utan våra medlemmar och gäster är vi ingenting, och de
behöver omtanke och service för att komma
tillbaka. Vi har också en omtanke om miljön.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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DETTA ÄR STF
VÅR FÖRENINGSIDÉ

VÅR VISION

Att få människor
att upptäcka
Sverige.

STF är en medlemsorganisation med det
övergripande syftet att främja svensk turism
och sprida kännedom om vår natur och
kultur.
STF ska vara bäst på natur- och
kulturupplevelser i Sverige. Verksamheten
ska vara baserad på långsiktig och hållbar
utveckling.
VÅRT ERBJUDANDE

Detta ska vi göra genom att erbjuda:

VÅRT LÖFTE

Vi är din guide
till nästa
smultronställe.

• Medlemskap i en förening som främjar,
värnar och utvecklar Sveriges natur- och
kulturmiljöer.
• Turisttjänster, det vill säga logi kombinerat med natur- och kulturupplevelser.
• Ekonomismart övernattning.
• Att bli franchisetagare för logi under vårt
varumärke.
• Strategiska partnerskap med STF.
VÅRA HUVUDSTRATEGIER

• Stärka vår opinionsbildande roll genom
engagemang i samhällsfrågor som rör
turism, friluftsliv, natur och kultur.
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• Utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden
inom vår verksamhet.
• Utveckla vårt franchisekoncept.
• Utveckla våra egna anläggningar.
• Utveckla vårt varumärke genom strategier
för positionering, marknadsföring och
kommunikation.
• Säkra den interna effektiveten så att vi
kan generera tillräckligt ekonomiskt
resultat för att tillgodose föreningens
utvecklings- och investeringsbehov.
• Utveckla det strategiska partnersamarbetet för att förstärka STFs position, stärka
medlemsnyttan samt få ytterligare kanaler
till såväl potentiella medlemmar som
gäster.
Den affärsdrivande
verksamheten

Vår affärsdrivande verksamhet, det vill säga
fjällstationer, fjällstugor och vandrarhem/
hotell driver vi i det helägda dotterbolaget
STF AB, antingen i egen regi eller via franchiseavtal med cirka 300 franchisetagare som erbjuder logi under vårt varumärke.

ENGAGEMANG 2013

Vår förenings- och verksamhetsmodell
STF
Ideell förening

266 391
Medlemmar

Äger

Avtal med

STF AB

Lokalavdelningar

Driver 57 anläggningar
i egen regi
Bedriver opinionsbildning inom naturoch kulturturism såväl lokalt som för
Sverige som helhet. 70 lokalavdelningar
genomför 1 500 aktiviteter årligen.

Franchisetagare
Erbjuder logi till STFs
medlemmar på 297 vandrar
hem/hotell till rabatterade
priser under STFs varumärke.

Fjällstationer, fjällstugor och
vandrarhem/hotell

Värvar nya medlemmar

Genererar gästnätter

1 165 670 gästnätter 2013

UTFALL
VÅRA NYCKELTAL
Antal medlemmar

2013

2012

2011

266 391

271 879

280 092

NÖJDA MEDLEMMAR, index
(mäts vartannat år)

NÖJDA FRANCHISETAGARE

ANTAL GÄSTNÄTTER
NETTOOMSÄTTNING, Tkr
RESULTAT, Tkr

NÖJDA MEDARBETARE, index

76

KOMMENTAR – AKTIVITETER
Den allmänna trenden med vikande medlemstal för ideella föreningar
är svår att bryta, men utveckling med fokus på nya engagemangsformer pågår. Samtidigt pågår aktiviteter för fler och nöjdare medlemmar, exempelvis stärkt opinionsbildning, värvningsaktiviteter och
fokus på lokalavdelningar. Nästa indexundersökning genomförs 2014.

59

64

61

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår även för franchiseverksamheten inom STF och efter 2013 års indexmätning intensifierades
åtgärderna med syftet att återkomma, och på sikt, överträffa tidigare
resultat. Indexundersökningarna har genomförs sedan 2011 och nästa
genomförs 2014.

1 355 000

1 384 761

1 420 247

Antalet gästnätter varierar i takt med antalet anläggningar i kombi
nation med storlek på STF-anslutna vandrarhem.

252 713

239 061

223 388

140

10 799

945

Omsättningen ska öka genom fler nöjda medlemmar, gäster och
franchisetagare men också genom strategiska partnerskap. Internt
ska vi sänka kostnader genom fortsatt ökad effektivitet och exempelvis gemensamma inköp.

73

74

74

God kommunikation, en tydlig målstyrning och ett gott ledarskap är
avgörande för motiverade medarbetare.

FRÄMJA

VÄRNA

FÖRETRÄDA

Natur- och kulturturism.

Besöksmålens natur- och kulturvärden.

Medlemmarnas turistiska intressen.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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VÅRA INTRESSENTER
Medlemmar
Media

Förtroendevalda

Samhälle

Ideellt aktiva

Leverantörer

Franchisetagare

Bransch
organisationer

Anställda

Fackliga
organisationer

Strategiska
samarbetspartners
Andra ideella
organisationer

Internationella
samarbetspartners
Gäster

STFs
viktigaste intressenter är
våra medlemmar. Det är för
deras skull föreningen finns
till. De är både våra ägare
och gäster.

Våra viktigaste intressenter är våra medlemmar och alla de som är ideellt
aktiva i STF. Andra viktiga intressenter är franchisetagare, anställda och
gäster, helt enkelt därför att de är en förutsättning för vår verksamhet.
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Ideellt aktiva

Samarbetspartners

Andra organisationer

Inom STF görs en stor del av arbetet på
ideell grund. Med ideellt aktiva menar
vi till exempel alla förtroendevalda i
lokalavdelningarna, stugvärdar, färdledare, vår styrelse, nomineringskommitté
och lekmannarevisorer. Men också de
som på andra sätt stöttar STF med olika
arbetsinsatser.
Det är i lokalavdelningarna huvuddelen av STFs föreningsaktiviteter sker.
Det är ofta i mötet engagemang uppstår.
Lokalavdelningarna genomför aktiviter
lokalt på hemmaplan och är en del av vårt
totala medlemserbjudande. De är dessutom engagerade i lokal opinionsbildning
i varierande grad runt om i landet.

Till våra intressenter hör också våra
strategiska samarbetspartners. Tillsammans med bland andra Naturkompaniet,
Haglöfs, SJ, Tierra och Fjällräven arbetar
vi för att tillgodose, underlätta och möjliggöra våra medlemmars passioner.

Andra viktiga intressenter är olika organisationer som vi är medlemmar i eller
samarbetar med, exempelvis internationella samarbetspartners som Hostelling
International (HI) och European Ramblers Association (ERA) samt svenska
branschorganisationer och andra ideella
organisationer som Svenskt Friluftsliv,
Ekoturismföreningen, Rese- och Turistnäringen, Studiefrämjandet, Håll Sverige
Rent, Svensk Turism och WWF.

Samhälle

STF ska ha ledande roll i debatt och
opinionsbildning som rör friluftsliv,
natur- och kulturturism i Sverige, varför
samarbete med olika delar av samhället
är en viktig del i STFs föreningsarbete.

Kommunikation

STF för en löpande, öppen dialog med
intressenterna utifrån respektive intressentgrupps förväntningar och krav, se
nästa sida.
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Intressenternas kärnfrågor inom hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en mycket viktig komponent i kvalitetsarbetet. Inom STF definierar vi hållbarhet utifrån tre
aspekter – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. STF och dess anslutna företag ska verka för att åstadkomma ett
rikstäckande nätverk av hållbart uppbyggda boendeanläggningar.
Intressenter

Kärnfrågor – hållbarhet

Kommunikation och samarbete

MEDLEMMAR/
IDEELLT AKTIVA

• STFs idé och varumärke.
• Att STF driver de frågor som riksstämman
beslutat om.
• Att STF tar ansvar för miljö i allmänhet och
värdefull natur- och kulturmiljö i synnerhet.
• Etik i allmänhet.
• En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling.

•F
 rämst via hemsidan, Facebook, appen, STF Kundservice, tidningen
Turist, Upptäckarbrevet och Föreningsnytt men även via riksstämman.
• A ktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
• Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät.
• Mätning av nöjda medlemmar vartannat år.
• Å rsberättelsen rapporterar årets resultat/verksamhet.

FRANCHISE
TAGARE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Regelbundna möten och avstämningar.
S TF Support
Möjlighet att ingå i franchiserådet.
Franchisebrev, e-post, intranät och telefon.
S amarbetsprojekt kring inköp, miljöfrågor och tillgänglighet.
Utvärderingar och utvecklingsprojekt.
Mätning av nöjda franchisetagare görs regelbundet.

GÄSTER

•A
 tt STF tar ansvar för miljön så långt
som möjligt.
• Tillgänglighet för så många som möjligt.
• Etiska frågor i allmänhet.

•
•
•
•

 agliga möten vid på våra anläggningar.
D
S TF Kundservice.
Mätning av nöjda gäster.
Kommunikation via hemsidan, appen, Facebook,
Upptäckarbrevet och Twitter.

ANSTÄLLDA

•
•
•
•
•

• Regelbundna möten.
• Å rliga medarbetarsamtal med samtliga medarbetare.
• A ktuell information tillhandahålls bl a via chefer,
intranät samt fackliga representanter.
• Regelbundna mätningar av medarbetarindex.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

SAMARBETSPARTNERS

•S
 TFs varumärke.
• Regelbundna möten och avstämningar.
• Etik och miljöhänsyn i allmänhet.
•S
 amarbetsprojekt kring inköp, miljöfrågor och tillgänglighet.
• En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling. • Utvärderingar och utvecklingsprojekt.

SAMHÄLLE

•A
 tt STF tar ansvar för miljön så långt som möjligt. • Närsamhällena/kommunerna vad gäller miljö.
• L agar, förordningar och standarder.
• Myndigheter rörande våra frågor.
• Att STF deltar positivt i samhällsutvecklingen,
• Kontakt med skolor/universitet, viktiga opinionsbildare
bland annat av närmiljön.
och media.

 tik och affärskoder i avtalen.
E
S TFs varumärke.
Miljöfrågor.
En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling.

 n god och utvecklande arbetssituation.
E
En god och säker arbetsmiljö.
Friskvård.
Etiska frågor i allmänhet.
En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling.

• Att STF tar ansvar för miljö i allmänhet och
ANDRA
värdefull natur- och kulturmiljö i synnerhet.
ORGANISATIONER
• Etik och utveckling inom våra frågor.

•V
 ia direkt styrelsemedverkan i Svenskt Friluftsliv, Ekoturismföreningen,
Rese- och Turistnäringen, Studiefrämjandet och Svenskt Turism.
I övrigt branschdagar, möten, workshops, Almedalsveckan m fl.

Ekologiskt ansvar

Socialt ansvar

• Ekologiska val av produkter
• Minska energianvändning
• Minska avfall
• Minska transporter
•H
 änsyn till att vi bedriver verksamhet i känsliga miljöer med
högt naturvärde

•S
 amhällsansvar och engage
mang inom ”våra” frågor
• Gentemot anställda
• Gentemot ideellt aktiva
• Lokalt engagemang
•U
 nderlätta så att fler kan
turista i Sverige

Ekonomiskt ansvar

Våra prioriteringar
inom hållbarhetsområdet

Med utgångspunkt i det vi bedömer vara våra
intressenters kärnfrågor har vi prioriterat ett
antal områden som organisationen fokuserar
på inom hållbarhetsområdet.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

•A
 vtal/uppföljning/bra relationer med franchisetagare
• Leverantörsbedömningar
• Uppföranderegler
•G
 od information om
verksamhet och ekonomi
• Att vi håller det vi lovar
•K
 ontakt vid klagomål

|9

VÅRA HJÄRTEFRÅGOR
STFs övergripande ändamål är att främja svensk turism och
att sprida kännedom och slå vakt om natur, kultur och miljö så
att dessa kan ge människor goda upplevelser.

Det innebär bland annat att STF ställer
sig positiv till de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen. Fungerande ekosystem, biologisk mångfald, god hushållning
med naturresurserna och bevarande av
natur- och kulturmiljöer är grundläggande
förutsättningar för den turism STF representerar.
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viktig för allas möjlighet att uppleva naturen. Istället för att ändra allmansrätten bör
befintliga lagar inom miljöbalken och andra
lagrum användas för att motverka hänsynslösa beteenden i naturen. Men ytterst är
det en kunskapsfråga som bygger på sunt
förnuft och moral.
Infrastruktur

För att Sveriges turism ska kunna utvecklas
måste det finnas goda kommunikationer
som tåg, buss, bil, flyg eller båt. Även annan
form av fungerande infrastruktur som mobiltäckning och betalningslösningar måste
fungera i hela landet.
Vi anser att dagens infrastruktur och
kommunikationer måste förbättras.

VAD VI TYCKER
Allemansrätten

Förbättrad infrastruktur

Allemansrätten innebär att alla har rätt
att vistas i naturen, oavsett vem som äger
marken, under förutsättning att det sker
respektfullt och med stor hänsyn. Under
de senaste åren har en diskussion förts om
allemansrättens villkor och gränser. Vår
ståndpunkt är att allemansrätten är mycket

Under 2013 har fjällstugorna efter den
nordligaste Kungsleden uppdaterats med
satellitlösning för kortbetalning. Nu kvarstår att säkra elförsörjningen på vissa av de
större stugorna med hög elförbrukning som
ett led i ett fungerande system och en fullt
utvecklad gästservice.

ENGAGEMANG 2013

Leder

SÅ påverkar STF

Cykelleder, vandringsleder, kanotleder,
skoterleder, skidleder och skidspår är
viktiga för turism över hela Sverige. Tyvärr
finns det stora brister när det kommer till
underhållet av dessa leder. Vi anser att
underhåll av leder måste prioriteras mycket
högre än idag.
Fler naturreservat och nationalstadsparker bör inrättas för att tillvarata miljön och
stimulera människorna att utnyttja den.

Vi uppvaktar regering, myndigheter samt
länsstyrelser och kommuner. Vi skriver
debattartiklar och svarar på remisser inom
områden som rör turistiska intressen. Detta
kan till exempel handla om remisser som
rör nationalparker. Under 2013 fick vi totalt
46 remisser om olika frågor.
Vi deltar också ofta i debatter och
som talare i olika branschforum t ex vid
Almedalen. Vi är också med i diverse
referensgrupper ofta kopplade till myndighetsuppdrag.
STF kan ofta påverka. När exempelvis
Trafikverket under året föreslog att stationen Abisko Turist ska tas bort vid framtida
dubbelspår på malmbanan mellan Kiruna
och Narvik inlämnade STF ett skarpt
yttrande liksom flera andra aktörer. I slutet
av året kom beslutet att plattformen Abisko
Turiststation kommer att finnas kvar.

Ekoturism

STF värnar om miljön och arbetar för hållbar turism/ekoturism. Vi är en av Sveriges
största arrangörer av ekoturism. Människor
vill uppleva det STF står för – det äkta,
naturliga och unika. Vi vill göra landsbygden levande.
Strandskydd, vindkraft
och gruvdrift

Strandskyddet är en annan fråga som vi
anser vara viktig eftersom strandnära bebyggelse riskerar att förstöra miljöer längs
stränder och kuster som har stort värde för
turism och friluftsliv. Ytterst påverkar detta
möjligheterna att röra sig fritt vid turistiskt
värdefulla platser i allemansrättens anda.
Av samma skäl anser vi att det är viktigt
att ta hänsyn till påverkan på turism och
friluftsliv vid beslut om tillstånd för exempelvis gruvor och vindkraftsparker som ofta
anläggs i värdefulla naturmiljöer.
Bullerfri natur

Vi tycker det är viktigt att kunna få uppleva
bullerfri miljö, både i fjäll, i skärgård och
på landsbygd. Det betyder att vi tycker att
det ska finnas vissa restriktioner på skoteråkning, flyg och motorbåttrafik för att ge
människor möjlighet att få vistas i naturen
i tysthet.

VÅRA UPPFÖRANDEREGLER

Vi agerar i största möjliga mån ur ett etiskt,
miljömässigt och hållbart perspektiv. All
verksamhet och alla samarbeten ses kontinuerligt över utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi har klara riktlinjer kring ömsesidig
respekt och en gemensam värdegrund som
bygger på våra värdeord: Omtänksamma,
Nyfikna, Äkta, Professionella och Engagerade.

Exempel på remisser som
vi har besvarat under året.
Totalt har STF fått
46 förfrågningar

•F
 örslag till beslut om utvidgat
strandskydd för Nacka, Nykvarn,
Värmdö, Södertälje, Nordanstig,
Gävle, Robertsfors kommuner och
Stockholms stad.
• Redovisning av regeringsuppdragen
om bevarande av biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och grön infrastruktur.
• Till Länsstyrelsen i Södermanlands
län angående regionalt och nationellt
miljömålsarbete.
• Beslut om internationellt värdefulla
våtmarker i enlighet med Ramsar
konventionen.
• Förslag till ändrade föreskrifter för
Ängsö nationalpark, Blå Jungfruns
nationalpark och Dalby Söderskogs
nationalpark med flera, där Naturvårdsverket vill tillåta kommersiell verksamhet
i parkerna.
• Kungörande och granskning av järnvägsplan för mötesspår och plattformar
i Östra Grevie, Vellinge kommun, Skåne
län.
• Samrådsmöte vindpark Älmedal.
• Angående vindkraftverk i Mörbylånga
kommun.

VÅR AFFÄRVERKSAMHET

Vår affärsverksamhet med hotell, vandrarhem, fjällstugor och fjällstationer bidrar
till att ge oss trovärdighet genom att vi
tillhandahåller en infrastruktur som gör att
vi kan:
• utveckla och underlätta turismen
i Sverige
• främja den turism som utgår från
upplevelsen av natur och kultur

• Angående redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom
regleringsbrevet för budgetåret 2013
avseende Havs- och vattenmyndigheten.
• Förslag till Länstransportplan för Norrbottens län 2014–2015.

TILLSAMMANS

Under fyra sommardagar genomför vi tjejlägret
”Tillsammans”, på något av våra vandrarhem eller
fjällstationer. På alla läger har hälften av flickorna
svensk bakgrund och hälften annan kulturell bakgrund. Under sommaren 2013 genomfördes lägret
på Finnhamn i Stockholms skärgård.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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• värna om svensk natur, kultur och miljö
från turistisk synpunkt
• erbjuda prisvärda övernattningsmöjligheter
STFs arrangemang strävar efter att
uppfylla kraven på ekoturism. Vi värnar om
tystnad och bullerfrihet i de känsliga miljöer
där vi finns. Vi är också medvetna om de
speciella krav det innebär att finnas på små
orter, där vår verksamhet är viktig ur flera
perspektiv.
STF STÖDER

Några styrelser där STF finns
representerade

RTS (Rese- och turistnäringen
i Sverige): Sylvia Nylin
Svensk Turism AB: Magnus Ling
Svenskt Friluftsliv: Sylvia Nylin
Ekoturismföreningen: Sylvia Nylin
Håll Sverige Rent: Magnus Ling
Fjällsäkerhetsrådet: Magnus Ling
Slow Food Jämtland:
Mattias Grapenfelt
Fjällbete: Mattias Grapenfelt
Norra Dalarnas Turistråd/Visit
Idre AB: Barbara Frilund-Ekberg
Visit Dalarna AB:
Barbara Frilund-Ekberg
Kiruna – Lappland: Hans Norén

Ansvarfullhet är del av vår kultur och vår
historia. Vi tar del i utvecklingen både
lokalt och på riksplanet för att värna människor, samhälle och miljö.
Vi driver ett antal projekt för att få fler,
framförallt ungdomar att upptäcka Sverige
som turistland.
STF och ungdomar

Vi söker nya och attraktiva sätt att involvera
och engagera ungdomar i vår verksamhet.
I rekryteringskampanjen, Get Real
Summer 2014, sökte vi under hösten 300
ungdomar mellan 17–25 år som ska ges
möjlighet att vara med och utveckla vår
verksamhet i de svenska fjällen.
De så kallade testpiloterna ska få chansen att uppleva fjällen under sommaren
2014 för att sedan bidra med tankar och
idéer för hur vi kan utveckla utbudet av aktiviteter och upplevelser i fjällen. Under 5–6
dagar kommer ungdomarna att få uppleva
vandring, tältning, bo på fjällstation och
fjällstuga och mer därtill. När vi stängde
anmälan den 20 november hade vi fått in
över 2 000 anmälningar!
Tillsammans

Tillsammans är en mötesplats för tjejer mellan 15–25 år med olika kulturell bakgrund

som är nyfikna på att lära sig mer om sig
själva, träffa nya vänner, uppleva nya platser
och möta nya kulturer. Via vårt nätverk
bjuder vi in tjejer till aktiviteter, läger,
utbildningar och arrangemang.
Våra fonder

STF har två fonder ”Den svenska ungdomens färdefond” och ”Fond för vetenskapliga undersökningar” som stödjer ungdomar samt vetenskap inom svensk turism.
Den svenska ungdomens
färdefond

Under 2013 fördelades pengarna till
• Grövelsjöns fjällstation och ”Expedition
Grövelsjön”, för ungdomar mellan 11–15 år.
• Futuraskolan Dalenum, kajakpaddling
med årskurs 9 i Stockholms skärgård.
• Tensta Community Center (Tensta
gymnasium för deltagande i Fjällräven
Classic).
• Elin Gädda och Fredrik Andersson Fjällvandring i Jämtlandstriangeln.
Stipendiefond för vetenskapliga
undersökningar

Under 2013 fördelades pengarna till
• Jenny Egardt, ”Hur man bäst planerar
för turism/friluftsliv i marina national
parker.”
• Kari Haarder Ekman ”Analys av hur
texter om Lappland förändrades perioden 1900–1920 med fokus på kvinnliga
fjällvandrare.”
Tidningen Turist

Turist är den av föreningens kommunikationskanaler som bygger på journalistiska
värderingar. Tidningen ska inom fastlagda
strategier ha en självständig ställning i organisationen. Härigenom säkras trovärdigheten gentemot medlemmarna och samhälle,
samtidigt stöds föreningsdemokratin.

FAVORIT I REPRIS
– Kebkollo 2013
Från Färdefonden

”Expedition Grövelsjön” 2013. Ungdomar
11–15 år som reser utan föräldrar och får
lära sig om fjäll och friluftsliv.
Futuraskolan Dalenum Bidrag (kajakhyra)
För kajakpaddling med åk 9 för att lära sig
hur man planerar och genomför kajakfärder i
Stockholms skärgård.
Tensta Community Center (Tensta gymnasium) Bidrag för deltagande i Fjällräven
Classic.
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Det finns många familjer som inte har
möjlighet att åka med sina barn på sportlov. Därför genomförde STF Kebnekaise
Fjällstation och Stockholms Stadsmissions
Unga Station för andra året i rad ett projekt
där vi tillsammans erbjuder ett kostnadsfritt
sportlov till Kebnekaise för barn och deras
familjer. Projektet kallas ”Kebkollot”.
Ett arrangemang för familjer med barn och
ungdomar med Downs syndrom genomfördes vid Grövelsjöns Fjällstation, i år med 60
deltagare.
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VÅRA 10 RIKTLINJER
1

2

3

HÅLLBAR TURISM

SLÅ VAKT OM ALLEMANsRÄTTEN

SLÅ VAKT OM STRANDSKYDD

Hållbar turism värnar besöksmålens naturoch kulturvärden.

Vår ståndpunkt är att allemansrätten är
mycket viktig för allas möjlighet att uppleva
naturen.

Miljöer längs stränder och kuster har stort
värde för turism och friluftsliv.

4

5

6

SLÅ VAKT OM BULLERFRI NATUR

OMRÅDEN NÄRA TÄTORTER

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN

Alla ska ha rätt att få uppleva bullerfri natur.

Fler frilufts- och rekreationsområden nära
tätorter bör inrättas för att tillvarata miljön
och stimulera människorna att utnyttja dem.

Områden av särskilt värde för naturupplevelse och friluftsliv bör värnas effektivt genom
att naturreservat och nationalparker inrättas.

7

8

9

GOD TILLGÅNG TILL LEDER

VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

Cykelleder, vandringsleder, kanotleder,
skoterleder, skidleder och skidspår bör
underhållas och utvecklas.

Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas och
görs tillgängliga. Det innebär bland annat
att de svenska världsarven förvaltas på ett
effektivt sätt.

Vi stödjer förnyelsebara energikällor,
men anser att stor hänsyn ska tas till friluftslivet och turismens intressen vid
nya etableringar av anläggningar för
energiproduktion.

10

Inom STF ligger ansvaret för förverkligandet av ovanstående riktlinjer
på styrelsen och kansliet när det gäller frågor av riksintresse och vid
kontakt med regering och centrala myndigheter. Lokalavdelningarna
bevakar turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor i enlighet med dessa
riktlinjer lokalt.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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FÖRENINGSSTYRNING

STFs styrning utgår från före
ningens stadgar och ytterst
är det våra medlemmar som
bestämmer verksamhetens
inriktning.

STFs styrelse och verkställande ledning
strävar efter att föreningen på bästa sätt
ska möta de krav som medlemmar,
anställda och andra intressenter ställer på
organisationen.
ÄGARE

STF ägs av 266 391 medlemmar. Medlemmarna utser ombud till riksstämman,
som är STFs högsta beslutande organ.
Alla medlemmar har också möjlighet att lämna motioner till riksstämman
fram till och med februari det år det är
riksstämma. En motion är ett förslag på
förändringar som riksstämman fattar
beslut om.

RIKSSTÄMMA

Riksstämman är STFs högsta beslutande
organ. Riksstämman samlas till möte
vartannat år senast i maj månad. STFs
riksstämma i maj 2010 beslutade om en
ny demokratisk ordning i föreningen som
bland annat innebär att STFs hemsida
blev en valplattform för val av ombud till
riksstämman.
Antalet ombud på riksstämman ska
vara högst 55 personer, av vilka alla utom
15 väljs direkt av föreningens medlemmar via hemsidan i en valkrets som
omfattar hela Sverige. Medlemmarna
väljer bland de 80 till 90 kandidater
som nomineringskommittén nominerar
och som presenteras på STFs hemsida.
Övriga 15 ombud utgörs av nomineringskommitténs ledamöter. Alla medlemmar
har möjlighet att inkomma med förslag
till nomineringskommittén på kandidater
till riksstämman.
Vid riksstämman väljs föreningens
ordförande, vice ordförande och övriga
styrelseledamöter, nomineringskommitté,

representantskap, valberedning samt
revisorer. Styrelsen är identisk för den
ideella föreningen och för aktiebolaget.
Övriga obligatoriska ärenden vid
stämman omfattar bland annat beslut om
fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse samt
fastställande av ersättning till styrelse
och revisorer.
Dessutom ska styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast
följande kalenderåren beslutas liksom
medlemsavgifter för samma period.
NOMINERINGSKOMMITTÉN

Nomineringskommittén väljs på riksstämman och ansvarar för att nominera
80–90 kandidater av samtliga inkomna
förslag från medlemmarna. De som
valdes i maj 2012 ansvarar alltså för nomineringar fram till riksstämman 2014.
På riksstämman 2014 väljs sedan en ny
nomineringskommitté inför kommande
riksstämma.

Översikt av styrningen
Nomineringskommitté
Är även representanter på
riksstämma

Föreslår kandidater till
riksstämman

Medlemmar

Nominerar valbara kandidater till riksstämman

Väljer ombud till Riksstämma

Val
Val

Val

Valberedning

Riksstämma

Föreslår styrelseledamöter

Revisorer
Information

Val

Styrelse

Rapporter
Intern kontroll

Utser

Information

Mål, strategier,
styrinstrument

Generalsekreterare/VD
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REPRESENTANTSKAP

Representantskapet och ombud till STFs
bolagsstämma väljs av riksstämman och har
till uppgift att granska årets verksamhet under året mellan de ordinarie riksstämmorna
samt representera medlemmarna vid STFs
bolagsstämma. Representantskapet består
av fem riksstämmoombud.
VALBEREDNING

Valberedninges uppgift är att förbereda och
lämna förslag till beslut om val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma, representantskap och ledamöter
i nomineringskommittén. Valberedningen
består av en ordförande och fyra andra
ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst en gång.
Förslag till valberedningen bör vara
denna tillhanda senast under februari
månad det år riksstämman samlas.

Ingen ersättning utgår till ordförande
eller ledamöter för styrelsearbetet.
STYRELSENS ARBETE

Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer samt övervakar att dessa följs
och uppdateras. Styrelsen arbetar efter en
fastställd årsplan/agenda och fattar beslut
i frågor som rör föreningens strategiska inriktning, finansiering, större investeringar,
förvärv, avyttringar, organisationsfrågor
och viktigare policys. Styrelsen avger även
årsredovisningen. Styrelsen följer den
ekonomiska utvecklingen samt utvärderar
regelbundet verksamheten. Föreningens
utveckling följs upp genom en månatlig
rapportering till styrelsen vilken inkluderar information om koncernens finansiella
utveckling, inklusive väsentliga nyckeltal,
samt lämnar kommentarer kring för föreningen väsentliga händelser.

Styrelsens ansvar

Styrelsens övergripande uppgift är att för
medlemmarnas räkning förvalta föreningens och aktiebolagets angelägenheter så
att medlemmarnas intressen tillgodoses på
bästa möjliga sätt.
Styrelsen ska se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll
av föreningens verksamhet och ekonomiska
ställning, att den externa informationen
präglas av öppenhet och saklighet, att det
finns tillfredsställande kontroll av att lagar
och regler efterlevs och att erforderliga
etiska riktlinjer fastställs.
Till styrelsens uppgifter hör även att
utse och avsätta GS (Generalsekreteraren)/
VD.
Styrelsens ansvar beskrivs i en arbetsordning som bland annat reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelse,
ordförande och GS/VD.
Styrelsens ledamöter

STFs styrelse består av ordförande, vice
ordförande och sju förtroendevalda
ledamöter. Samtliga förtroendevaldas
mandatperioder löper under tiden till och
med nästa ordinarie riksstämma. I styrelsen
ingår också två personalrepresentanter
(fackliga).
Ledamöternas medelålder är 54 år och
fyra av de nio riksstämmovalda ledamöterna är kvinnor. Styrelsen presenteras på
sidorna 16–17.

GENERALSEKRETERARE
OCH ÖVRIG LEDNING

Generalsekreterare, tillika VD i aktiebolaget, ansvarar för den löpande förvaltningen
av föreningen.
STFs ledningsgrupp består för närvarande av åtta personer. Ledningens sammansättning framgår av presentationen på
sidan 48. Ledningen sammanträder normalt
varannan vecka.

”

 enom att det
G
finns ordning och
reda i föreningen
kan STFs ledning
och medarbetare
fokusera på att
utveckla verksamheten.”
Peter Nygårds
Styrelsens ordförande

REVISION

Revisorernas uppgift är att granska
årsredovisning, koncernredovisning och
bokföring samt styrelsens och generalsekreterarens/VDs förvaltning. Antalet ordinarie
revisorer är två med två ersättare. Minst
en av revisorerna och dennes suppleant
ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna
väljs för tiden till och med nästa ordinarie
riksstämma. Auktoriserad revisor är Jonas
Grahn med Erik Albenius som suppleant
från revisionsfirman PwC. Förtroendevald
revisor är Gudrun Borgudd med Kerstin
Sandin som suppleant.
Utöver den gemensamma legala revisionen som görs av båda revisorerna granskar
de förtroendevalda särskilt effektivitet och
måluppfyllelse utifrån ett medlemsperspektiv.
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Nomineringskommittén
inför 2014 års riksstämma

Göran Forsell, Ordförande,
Södra Dalsland
Anders Brundin, Lycksele
Tord Kågström, Kiruna
Anita Österholm, Härnösand
Tomas Svanström, Östersund,
Harry Högberg, Färila
Per Ove Wikström, Gävle
Anette Grinde, Norrtälje
May Strandberg, Östhammar
Gun Carlstedt, Katrineholm
Anders Hagström, Örebro
Birthe Persson, Karlstad (Vålberg)
Ingrid Österlin, Göteborg
Bengt Dahlvig, Malmö (Bunkeflostrand)
Curth Eriksson,Växjö

Valberedning inför
2014 års riksstämma

Torgny Håstad, Uppsala
Astrid Lilliestråle, Storlien
Karin Elg, Jokkmokk
Per-Olof Jern, Taberg
Christina Frimodig, Frösön
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STYRELSE
Peter Nygårds
Ordförande
Född: 1950
Ordförande sedan 2012, ledamot sedan
2004.
Peter är ekonom och samhällsvetare och
bor i Stockholm. Han har bl a varit statssekreterare i Näringsdepartementet, vd för
SKB samt direktör på Swedbank. Peter är
idag seniorrådgivare åt Swedbank och sitter i flera styrelser. Han är bl a ordförande
i Mittuniversitetets styrelse och ledamot i
Svenska Miljöinstitutets styrelse.
Hjärtefråga: Medverka till att utveckla
STFs verksamhet så att föreningen fortsätter att vara en långsiktigt viktig kraft för en
miljövänlig och hållbar turism.

Ingrid Petersson
Vice ordförande
Född: 1958
Ledamot sedan 2006
Ingrid är född i Småland men bor numera
i Stockholm. Ingrid är civilekonom med
internationell inriktning och har arbetat på
finans-, miljö- och socialdepartementen.
Hon har varit överdirektör i Riksförsäkringsverket och statssekreterare på jordbruksdepartementet. Ingrid har haft flera
styrelseuppdrag och god erfarenhet av
internationellt arbete bland annat i Norden
och i EU.
Hjärtefråga: Förkärlek till upplevelseturismen och vill med sitt styrelsearbete bidra
till att vidareutveckla STFs arbete med att
möta den moderna mobila människans krav
och önskningar.

Helene Beer
Född: 1977
Ledamot sedan 2012
Helene bor på Södermalm i Stockholm,
där hon är VD för STF Zinkensdamm, en
anläggning med 150 rum som innefattar
vandrarhem, hotell, konferens och restaurang och har varit del av STF sedan 1979.
STF Zinkensdamm är idag den näst största
franchisetagaren, sett till antal gästnätter.
Helene har ett passionerat idrottsintresse,
framförallt för fotboll som hon själv spelat
i många år.

Bengt Ek

Peter Fredman

Född: 1945
Ledamot sedan 2005

Född: 1965
Ledamot sedan 2008

Bengt som numera bor i Piteå har varit
teknisk chef och major vid Lapplands
Jägarregemente i Kiruna. Sedan 1987
har Bengt ägnat sig åt främst politiska
uppdrag på heltid. Han var kommunalråd
i Kiruna fram till 1994 och har därefter
fortsatt med kommunala-, landstings- och
länsstyrelseuppdrag. Han har suttit i landstinget styrelse under åren 1999–2010 och
bl a varit vice ordförande i Länsstyrelsen
i Norrbotten. Bengt är sedan många år
engagerad i Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Han har vidare varit
ordförande i STF Kirunakrets.
Hjärtefråga: Vill att STFs lokalavdelningar
ska utvecklas till påverkansorganisationer
i för STF viktiga frågor. Vill också att fler
och nya grupper ska upptäcka värdet av
att vara med i ett STF som är ledande i
genuina upptäckter av vårt land.

Peter bor på Frösön i Jämtland. Till
vardags är han professor i naturturism vid
Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR på Campus Östersund.
Peter är utbildad jägmästare och har en
examen i journalistik samt doktorandstudier
i skogsekonomi. Han har tidigare arbetat
som forskningsinformatör på Sveriges
lantbruksuniversitet, som handläggare
på Naturvårdsverket samt kanslichef för
Fjällsäkerhetsrådet. Peter har varit verksam
i flera större forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat
fjällturism, besöksmätningar, nationalparker
och friluftsutövande. Han var tidigare ledamot i Naturvårdsverkets friluftsråd och
har uppdrag åt Norges forskningsråd.
Peter har ett brett intresse för många olika
former av friluftsliv, gärna åt det lite mer
äventyrliga hållet.

Anders Forssten

Hjärtefråga: Vill utveckla STF både som
medlemsorganisation och som ledande
aktör inom svensk turism.

Född: 1970
Ledamot sedan 2012
Anders är född i Luleå och bor nu i Nacka
i Stockholm. Han har en magisterexamen
i marknadsföring och har tidigare varit
marknadschef vid Max Hamburgerrestauranger med stark inriktning mot hållbarhet
och miljö och har fått flera utmärkelser för
detta. Idag är han marknadschef på Seamless och SEQR den mobila plånboken.
Hjärtefråga: Vill bidra med erfarenheter
från att utveckla och driva kedjeföretag.
Affärsutveckling, konceptutveckling,
försäljning, marknadsföring och kommunikation är hans specialområden. Turism
är en framtidsbransch och Anders ser
det som en utmaning att få vara med och
utveckla svensk turism och STF.

Lena LindÉn
Född: 1949
Ledamot sedan 2010
Lena är född i Skövde och numera bosatt
i Kungshamn i Bohuslän. Hon är utbildad
zoolog (ekolog) vid Göteborgs universitet
och blev 2004 hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten där. År 1988 utsågs
Lena till verkställande direktör för att skapa
och bygga upp Stiftelsen Nordens Ark
nära Smögen, en anläggning för utrotningshotade djur. Lena, som alltjämt är VD
vid Nordens Ark, har även ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag
inom naturskydd och bevarandebiologi.
Hjärtefråga: Brinner för att hitta en långsiktigt bra lösning för Backåkra så att den
vackra gården åter kan bära STFs emblem
med stolthet. Tycker också att det är viktigt
att försöka attrahera ungdomar genom att
framhäva STFs engagemang för att göra
upplevelser i naturen mera lättillgängliga.

Hjärtefråga: Vill verka för att tydligare
lyfta in logifrågorna i styrelsearbetet och
bidra till ett bra samarbetsklimat mellan
styrelsen och franchisetagarna.
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Från vänster: Lena Lindén, Peter Fredman, Peter Nygårds, Claes Östberg, Bengt Ek, Anders Forssten, Helene Beer, Annika Hesselvall,
Magnus Ling, Ingrid Petersson och Erik Entrena.

Jan Olov Westerberg

Claes Östberg

Annika Hesselvall

Född: 1961
Ledamot sedan 2012

Född: 1944
Ledamot sedan 2004

Jan Olov Westerberg som är bosatt i Luleå
och Stockholm är utbildad kulturhistoriker
och museimänniska vid Umeå universitet.
Han har arbetat på Riksantikvarieämbetet
med fältinventeringar av fornlämningar,
varit på Länsstyrelsen i Norrbottens län
som länsantikvarie/enhetschef och som
chef för miljöavdelningen med ansvar för
bl a naturvård, fjällförvaltning, jakt- och
fiskefrågor, fysiska planer och kulturmiljövård. Från 2008 är Jan Olov överintendent
och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett
av Sveriges största besöksmål och landets
största museum.

Claes som bor i Uppsala har arbetat inom
bankväsendet sedan sent 70-tal. Han har
varit kontorschef, kreditchef och ansvarig
för den internationella verksamheten inom
Sundsvallsbanken/Nordbanken/Nordea,
samt även vice vd inom banken. Idag
arbetar Claes som fristående konsult.

Född: 1956
Personalrepresentant för Unionen
sedan 2005

Hjärtefråga: Vill bredda STFs medlemsbas, inte minst på ungdomssidan.

Hjärtefråga: Vill bidra med erfarenheter
både från museer och kulturmiljövård, men
framförallt från fjällförvaltningen i Norrbottens län. STF har en viktig uppgift både
genom rollen som medlemsorganisation,
och genom de mervärden STF tillför samhället i stort, och Jan Olofs erfarenheter
kan bidra till detta.

Annika bor i Stockholm och även utanför
Malmköping i Södermanland. Hon har
arbetat på STF i över 20 år, de senaste 15
åren som destinationschef och franchise
ansvarig i de flesta delar av Sverige.
Annika kan bidra i styrelsen med sin erfarenhet av turismen i Sverige i allmänhet
och STF i synnerhet. Hon är ordförande i
Unionenklubben på STF.
Hjärtefråga: Vill att STF tar plats som
initiativtagare med ledande position inom
svensk turism. Hon vill också verka för att
medlemmarna i större utsträckning tar del
av STFs utbud av boende och aktiviteter i
hela Sverige.

Eric Entrena
Född: 1974
Personalrepresentant för Unionen
sedan 2012
Eric arbetar som controller på STF.
Tidigare var han regionansvarig för
franchiseanläggningarna i Norra Sverige.
Hjärtefråga: Cykling och att föra in kunskaper och erfarenhet om STFs anläggningar och franchiseverksamhet i styrelsen.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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266 391 medlemmar
stödjer svensk turism

Lunchen smakar bäst i det fria

Häng med på Fjällvandra Åre & Blåhammaren, Tantvandring,
Fjällräv & topptur, Min första fjälltur eller varför inte Singel i Salto.
18 | KAPITEL
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STF är en av Sveriges största ideella medlemsorganisationer
med 266 391 nyfikna, aktiva och natur- och kulturintresserade
medlemmar. Under året har vi initierat ett antal projekt som syftar till
att göra det lättare och ännu mer attraktivt att bli medlem.

Rullande medlemsår, värvningscoacher och
en extra värvningsbonus utöver ordinarie
provision till franchiseanläggningar är nya
insatser som har gjorts för att underlätta
värvning.
Antalet nya medlemmar blev i nivå med
föregående år, vilket var positivt eftersom
trenden har varit vikande under flera år.
RULLANDE MEDLEMSÅR

I april 2013 införde vi rullande medlemsår,
vilket innebär att medlemskapet gäller ett
år från det medlemsavgiften har betalats, i
stället för det tidigare kalenderåret. Genom
detta skapas ett större innehåll i medlemskapet under det första året som medlem,
då många går med under sommaren. Syftet
är att underlätta värvningen men också
viljan att förnya sitt medlemskap år två.
Förändringen har inneburit en stor
arbetsinsats för att utveckla och säkerställa
nya medlemsprocesser och stöd för dessa.
FÖRNYELSE AV MEDLEMSKAP

Andelen medlemmar som förnyade sitt
medlemskap slutade på samma nivå som
föregående år, 77,5 procent.
Under år 2013 testades nya kommunikationsaktiviteter för att nå de grupper som
traditionellt har haft en låg förnyelsegrad.
VÄRVNING

och att värva gästerna till medlemmar när
de bokar sitt boende eller checkar in. Det
personliga mötet är oslagbart i värvningen
och därför har vi fokuserat på att underlätta
och skapa ännu bättre förutsättningar för att
värvningen ska öka ute på anläggningarna.
För att ha ständigt värvningsfokus på
anläggningen har de anläggningar som STF
driver i egen regi utsedda värvningscoacher.
Dessa har det viktiga uppdraget att tillsammans med personalen utveckla värvningsarbetet på plats. Under 2013 testades att
arbeta med värvningscoacher även på ett
tiotal franchiseanläggningar. Ett arbete som
kommer att utvecklas under 2014.
NÖJDA MEDLEMMAR

STFs nöjd-medlems-index var 76 vid
senaste mätningen 2012. Medlemmen är
nöjd med tidningen Turist, enkelheten i att
bli medlem, STFs boenden och föreningens
värdegrund.
De tycker att vi kan bli bättre på
delaktighet och på att ge rabatter. Under
2013 har vi därför erbjudit medlemmarna
flera generösa erbjudanden. Under oktober
firade vi vandrarhemmen 80 år med 80
procents rabatt på utvalda vandrarhem. Ett
annat exempel är öppningserbjudande på
STFs nya anläggning i Göteborg. Alla medlemmar som förnyat sitt medlemskap har
också fått erbjudanden som tack för det.

Vår värvningsstrategi bygger på att lyfta
fram reseanledningar i vår kommunikation,

SÅ REKRYTERAS MEDLEMMAR
Digitala
kanaler 45 %

Anläggningar
49 %

Övriga kanaler 2 %

STF Kundservice 3 %

Lokalavdelningar 1 %

Anläggningarna stod för den största andelen
av värvade medlemmar med knappt 26 000
nya medlemmar. Genom STFs digitala kanaler – webbplats, onlinebokning och mobil
appen – värvades sammanlagt drygt 23 000
nya medlemmar. I övriga kanaler värvades
drygt 2 000.
ÅLDERSFÖRDELNING
+70 år, 14 %

0–17 år, 12 %
18–26 år, 11 %
27–34 år, 5 %
35–54 år, 26 %

55–69 år, 32 %

Vi har medlemmar i alla Sveriges kommuner
men störst andel medlemmar i Mälardalen.
Snittåldern på våra medlemmar är 48 år,
de har en aktiv livsstil, är miljövärnande och
spenderar tid och pengar på resor. 49 procent kvinnor och 51 procent män.

TIDNINGEN TURIST

I TNS-Sifo:s kvalitetsmätning rankas
Turist som en av de tio mest inspirerande,
välskrivna och vänligt välkomnande tidningarna, samt en av tio med mest informativa
annonser. Turist är också en av de tidningar
som Sveriges tidningsläsare skulle sakna
mest om den inte längre gavs ut.

2013 års årsbok

UPPTÄCK SVERIGE MED MEDLEMSAPPEN

VÅRA MEDLEMMAR

Tiderna Resa är den 128:e årgången årsbok
och även den sista. I stället för årsbok kommer utgivningen av tidningen Turist att öka
till sex nummer per år.

Våra medlemmar uppskattar att det är enkelt
att bli medlem. Drygt 1 200 blev medlemmar
via vår app under 2013.

Våra medlemmar väljer vägar vid sidan av
vägen, söker sig längre in i skogen, bestiger
nästa topp och blickar bortom horisonten
där nästa upptäckt ruvar.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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I över 125 år har vi utvecklat och
värnat om turismen i allt från
fjällvärld till skärgårdsidyll eller
storstad. Genom ditt medlemskap
bidrar du till att hålla natur- och
kulturturismen levande så att du
och kommande generationer kan
uppleva Sveriges skönhet
– till ett bra pris.

Du som vill
• slå vakt om allmansrätten,
• att det ska finnas tillgång
till tätortsnära frilufts- och
rekreationsområden,
• att värdefulla kulturmiljöer ska
tillvaratas och tillgängliggöras,
• slå vakt om rätten att få uppleva
bullerfri och ostörd natur,
• att det ska finna god tillgång till
leder för vandring och friluftsliv,
• att det finns tillgång till infrastruktur som bra transporter,
mobiltäckning och betalningsmöjligheter i hela Sverige,
• att ideella föreningar ska ha rätt
att överklaga beslut som hotar
friluftsliv, natur- och kulturmiljöer.
20 | KAPITEL
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• Vill du vara en del av att göra
fjällvärlden tillgänglig genom
fjällstationer, fjällstugor och
kunskap på plats?
• Vill du vara delaktig i att små
anläggningar på platser utanför de stora turiststråken ska
finnas, samtidigt som det ska
finnas möjlighet att bo mitt i
storstäderna till rimliga priser?
• Vill du ha möjlighet att träffa
likasinnade, både på våra fjällstationer, vandrarhem och i
lokalavdelningarna runt om
i Sverige?

Bli medlem i STF

Medlemskap
295 kronor
eller 150 för
ungdom per år

Medlemspris
på 350 boenden
från fyr och fjällstation till skepp
och hotell

Internationellt
rabatterat
boende på 4 300
vandrarhem
i 90 länder

Tusentals
aktiviteter runt
om i landet

Erbjudande
från våra
partners

Tidningen Turist
och
Upptäck Sverige
– boendeguiden

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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Medlemskapet – ett livsstilsval
Medlemskapet är din biljett till porlande paddeltag på fjärden,
solnedgångar du minns, kaffe med panoramautsikt eller en aktiv
dag i storstad. Det är tack vare alla medlemmar som STF kan
fortsätta att erbjuda det magiska, ovärderliga eller gömda Sverige.
Eller bara tipsa om det praktiska på vägen dit. Allt från val av
vandringsled eller stadsrundtur till val av sockor.

”

Vår tanke med att bilda
lokalavdelning är att
barnen ska lära sig mer
om natur och kultur och
att det finns roliga saker
att göra tillsammans ute
i naturen. Ett annat syfte
är att både barn och
föräldrar ska hitta nya
vänner.”
Sofia Olsson
STF Familj i Borlänge

Din medlemsavgift går till inspiration och
vägledning, till att göra unika miljöer
tillgängliga för turister, och till att påverka
beslutsfattare i viktiga frågor som rör
turism. Men den går också till reningsverk
på fjällstationer, renovering av fjällstugor
och till att investera i vandrarhem mitt i
storstaden.
Medlemsintäkterna är viktiga för att
STF ska ha råd att driva, underhålla och
utveckla vår verksamhet.

Kraften i många medlemmar
Förvalta och förädla

Vi ser det som vår uppgift att förvalta, förädla och lämna över till nästa generation de
unika miljöer som finns i Sverige. Genom
att guida och visa vägen, och genom att
inspirera till upptäckter, och små och stora
äventyr, vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår vision. Med
respekt och nyfikenhet för natur och kultur
ger vi människor möjlighet att upptäcka
sådant de inte visste fanns.

Vad säger medlemmarna

EMOTIONELLA MOTIV

Vi har gjort 28 djupintervjuer och 600
telefonintervjuer med våra medlemmar
och bland annat frågat varför man är
medlem. Svaren är naturligtvis blandade
och medlemmarna har både rationella och
emotionella motiv till att vara medlem.

De mest framträdande emotionella motiven
är att medlemskapet stärker medlemmens
identitet som naturvän och friluftsmänniska.
Man uppfattar det också som positivt att
få vara en del av tillhörigheten i STF som
upplevs som enkel och okonstlad.
Miljövänligheten, att kunna nyttja och
bidra till hållbar turism är en annan viktig
aspekt. Medlemmarna upplever att STF
genom verksamheten formar miljövänliga
människor.
Det prisvärda boendet möjliggör för fler
att semestra, vilket uppfattas som solidariskt.
Att vara medlem som förälder upplevs
som en plattform för att föra över värderingar och friluftsintressen till barnen, vilket
stärker rollen som god förälder.

Rationella MOTIV

Exempel på rationella motiv är tillgång
till rabatter, framför allt på boendet,
Tidningen Turist, information och inspiration som guidar till fina upplevelser,
tillgång till service och vårt breda utbud
av aktiviteter.
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STF arbetar aktivt för att hålla Sveriges natur- och kulturmiljöer öppna och
tillgängliga för alla att upptäcka, även kommande generationer.
Sedan 1885 har STF upptäckt och
utforskat smultronställen som bjuder på
minnen för livet. Genom våra 350 boenden
är det aldrig långt till det otillgängliga. Du
kan tryggt uppleva skriet från vildmarken
men också ha råd att uppleva storstadspuls.

Mängden av medlemmar gör att vi hela tiden
kan utveckla vårt utbud. Med ännu fler medlemmar blir vi en starkare röst i debatten.
En aktiv handling

Ett medlemskap är en aktiv handling av aktiva människor som delar vår vision. STFs
strävan är att få människor att upptäcka och
uppleva mer av Sverige och att förmedla vår
kunskap om Sverige.

ENGAGEMANG 2013

Sverige springer

Jämtlandsfjällen på tvärs, mellan STF Storulvån-Helags-Gåsen. Löparläger
på STF Kolåsen, STF Edsåsdalen, STF Kebnekaise, STF Ramundberget eller
på magiska Österlen. Fjällöpning de luxe vid STF Grövelsjön. Utmana dig själv
på Keb Arctic Run, STF Kebnekaise eller Salomon Trail Camp Kungsleden,
STF Abisko.
STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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TRENDER
Det finns trender inom föreningsverksamhet och turism precis
som inom andra områden.

(det personliga varumärket) genom sitt
engagemang och kanske till och med
kunna förena ekonomisk vinst med att
bidra till en bättre värld, så kallat socialt
entreprenörskap.

Föreningstrender

Nedan följer några viktiga trender inom
föreningsveksamhet.
Relationen mellan individ
och organisation

Ett medlemskap är en relation mellan
en organisation och en individ och kan
förändras och utvecklas över tid. Sociodemografi och utbildning definierar inte
längre vårt engagemang utan vi definierar
själva på vilket sätt vi vill engagera oss.
Öppenhet krävs

Många ifrågasätter stora organisationer.
De vill inte att det ekonomiska stödet
ska ätas upp av för mycket administration. De vill kunna se att deras insatser,
oavsett om det är i tid eller pengar, ger
effekt. Annars kommer de flytta engagemanget någon annanstans.
Man söker aktivt information om de
organisationer man vill stödja och ställer
krav på effekt och transparens. Samtidigt
kan vi se att viljan att ge gåvor ökat starkt
de senaste åren.
Självförverkligande

Engagemanget blir också ofta ett sätt
för självförverkligande. Det handlar inte
längre om att man bara vill träffa likasinnade och må bra genom att engagera sig,
utan många vill även bygga sin identitet

Crowdfunding och
crowdsourcing

En stark trend de senaste åren har varit
crowdfunding, vilket innebär att olika
aktörer, ofta kommersiella, engagerar
privatpersoner som genom sitt deltagande
i exempelvis ett löparevent samlar in
pengar till välgörande ändamål.
En liknande trend, crowdsourcing,
handlar om att föreningar nyttjar sina
medlemmar till att fysiskt bidra till att
uppnå föreningsmålen. Ett exempel inom
STF är vårt så kallade dugnadsarbete, läs
mer på sidan 27.

har det totala ideella arbetet ökat med 20
procent eftersom de ideellt aktiva jobbar
fler timmar. Viljan att engagera sig verkar
alltså öka. Ett hårdare samhällsklimat,
känslan av att världen blir mindre och
enkelheten i att hitta likasinnade via digitala medier har sannolikt bidragit.
Slacktivism

Slacktivism är ett begrepp som dök upp
för några år sedan och innebär den typ
av engagemang som kräver ytterst liten
ansträngning från individens sida.
Kritiken mot slacktivism har varit att
den ger en falsk känsla av att man gör
något för att bidra, trots att det inte har
någon egentlig effekt. Andra menar att
slacktivism kan vara inkörsporten till ett
djupare och större engagemang.
VÅR UTMANING

Engagemang

Generellt har lojaliteten gentemot organisationer minskat och slutsatsen blir då
lätt att yngre inte längre engagerar sig
ideellt. Detta stämmer dock inte överens
med verkligheten. Det är istället formerna för engagemang som förändrats.
Enligt rapporten Svenskarnas engagemang är engagemanget större än någonsin. Andelen av befolkningen som arbetat
ideellt under de senaste 20 åren har legat
stabilt på drygt 50 procent. Samtidigt

STF strävar efter att vara öppna och
tydliga med vad vi gör och vad medlemsavgifterna går till. Men liksom andra
organisationer måste vi ständigt bli bättre
på att skapa goda relationer med våra
medlemmar.
STF har ett stort behov av praktiskt
engagemang från medlemmarna och vår
utmaning handlar här om att kanalisera
våra medlemmars önskan att få engagera
sig och hitta bra former utöver de vi
redan har.

RELATION

ÖPPENHET

ENGAGEMANG

Man vill känna att man har en relation med
den organisation som man engagerar sig i.

Medlemmen vill se att deras pengar och
engagemang hamnar där de har tänkt sig.

Många vill engagera sig och bidra på olika
sätt, både ekonomiskt och praktiskt.
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FÖRÄNDRING TRENDER
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Hur tror du att framtidens resande kommer att se ut? Jämfört med 2008 tror fler
att framtidens resande blir närmare naturen och i Sverige men också bekvämare
och lyxigare.
Åtta Resetrender

ECO-sustainable

Under hösten 2012 gjorde vi en uppföljning
av den undersökning vi gjorde 2008 bland
den svenska allmänheten om trender som
påverkar dagens och framtidens resande.

Vikten av en eco-upplevelse är fortfarande
viktig men har minskat, antagligen då det
ses som något självklart.

Mer, mer, mer… action!

Efterfrågan på aktiviteter och mer action
ökar. Man vill berika sin vardag och sitt
resande med händelser och upplevelser.
Samtidigt är även ett enklare liv och att
”stänga av” populärt.
Vandrarnas värld

Vandring är den aktivitet som i särklass
flest svenskar önskar göra på sin Sverigesemester. Fysiska utmaningar hand i hand
med strävan efter harmoni.
Lära för livet

En önskan att lära sig saker på sin semester kvarstår. Fler paketerade temaresor
efterfrågas.
Kropp och själ

Att njuta hamnar överst när man väljer vad
man vill få ut av semestern. Att skämma
bort både kropp och själ blir en alltmer
självklar del av resan.
Mat och ursprung

När- och härproducerad mat forsätter att
vara viktigt. Man vill äta mat vars ursprung
man känner till.

La Dolce Vita Boost

Ibland vill man skämma bort sig med lyx.
Efterfrågan på upplevd lyx är en trend som
ökat starkt sedan 2008.
Vår utmaning

STFs verksamhet förknippas idag med flertalet av de krav som trenderna ovan ställer.
Den största utmaningen är att paketera vårt
utbud rätt och få unga att bli intresserade
av våra aktiviteter och miljöer i en digital
och global konkurrens.
Att få uppleva vildmarken och samtidigt få njuta av en god och vällagad middag
är något många söker, och också något
många av våra anläggningar erbjuder. Att
fortsätta att kommunicera att vi står för
äventyr och aktiviteter samtidigt som vi har
en stor andel boenden som både upplevs
lyxiga och bekväma är en utmaning för oss.
En annan kommunikativ utmaning är
att Sverige har en allt större andel svenskar
som inte är födda i Sverige och inte har
samma referenser till fjäll och skärgård som
funnits traditionellt.

Heja Sverige!

Intresset för Sverige som resemål håller i
sig. Sverigeresenären har upptäckarlust och
vill veta mer om platsen, maten, kulturen
och historien.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Det finns massor av exempel på
spännande aktiviteter på våra vandrarhem, hotell och fjällstationer som
följer trenderna. Exempel från 2013:
Alpinklättervecka i Kebnekaise
massivet,
STF Kebnekaise Fjällstation
Träningsläger på längdskidor,
STF Sälen/Gräsheden Vandrarhem
Vildmarksfika på snöskor,
STF Björkliden/Gammelgården Vandrarhem
Mindfulnessvandring,
STF Kolarbyn Eco lodge
Nybörjarkurs i kajakpaddling,
STF Kapellskär Vandrarhem
Fotokurs i Stocklycke,
STF Stocklycke Vandrarhem, Omberg/
Stocklycke
Lär dig baka matbröd,
STF Fegen/Backa loge Vandrarhem
Yoga och vedic art,
STF Aspö Lotstorn Vandrarhem
Kurs i iyengar yoga,
STF Kvikkjokk Fjällstation
Sylt av högsta kvalitet av bär
som du plockar själv,
STF Lassekrog Hotell och Vandrarhem
Fiska med barnen i Vristuvlen,
STF Lugnåsberget Vandrarhem
Vandring och vita lakan, Fjällvandring
deluxe STF Vandrarhem Åre Torg
Hälso- och gourmetvandring,
STF Korrö Hotell och Vandrarhem
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ELDSJÄLARNA GÖR SKILLNADEN

STF är en ideell förening. Eventuellt ekonomiskt överskott, åter
investeras i verksamheten för att göra den ännu bättre. För att
stödja föreningen är det många som arbetar ideellt för STF.
Det är också tack vare alla eldsjälar i föreningen som vi tillsammans har stora kunskaper och kan guida till lokala smultronställen i fjäll, på landsbygd, vid vatten och i
stad. Tillsammans har vi också kunskapen
om allt det praktiska runt resandet som hur
man bör klä sig, vilka leder man ska välja
och hur man tar sig till olika platser.

FAKTA 2013
ANTAL AKTIVA PERSONER

1 691

I styrelse och lokalavdelningar

835

Stugvärdsutbildade

712

I dugnadsarbete

79

Färdledare

61
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Engagemanget i STF kan se ut på olika sätt
• Att som medlem stödja STF och vårt
arbete att värna om natur- och kulturturism.
• Att resa och bo på STFs anläggningar.
• Att sprida STFs budskap till familj och
vänner och tipsa om STFs boende och
aktiviteter.
• Ekonomiskt stödja våra insamlingsprojekt.
Exempelvis uppbyggnaden av Stensdals-

stugan eller upprustning av rast- och
fjällstugor längs Kungsleden.
• Gå med i en av STFs lokalavdelningar
och delta i eller arbeta ideellt med aktiviteter på den lokala orten.
• Att delta i STFs dugnadsarbete, dvs ideellt underhållsarbete på STFs fjällstugor.
• Att delta i föreningens demokrati genom
att till exempel föreslå sig själv eller andra
som ombud till riksstämman och rösta på
kandidaterna.
• Att genomföra stugvärdsuppdrag eller
färdledaruppdrag.
LOKALAVDELNINGARNA

STF har 70 lokalavdelningar och 835 funktionärer som arbetar ideellt i styrelser och
i andra roller. Under året omvandlades de
lokala kretsarna till lokalavdelningar. Det
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innebar att medlemmarna nu aktivt väljer
om de vill vara medlem i en lokalavdelning.
Tidigare tillhörde alla medlemmar en lokal
krets. Totalt 11 980 medlemmar har valt att
tillhöra en lokalavdelning.
Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift är att erbjuda natur- och kulturturistiska upplevelser på hemmaplan men också att
stimulera till resande i Sverige. Lokal opinionsbildning kan också vara del av verksamheten liksom att utveckla, underhålla eller
rusta lokala leder eller vårda kulturminnen.
På STFs hemsida finns kontaktinformation
till samtliga lokalavdelningar.
Under hösten 2013 hölls en konferens
med representanter från alla lokalavdelningar, där bland annat lokalavdelningarnas utveckling fram till år 2020 diskuterades.
STUGVÄRDAR

Under säsong bemannas våra fjällstugor
med en stugvärd som möter gästerna, fördelar bäddar, tar betalt, säljer butiksvaror,
värmer upp bastun och ger tips om nästa
utflyktsmål.
Stugvärdens arbete är mer av ideell
karaktär då ersättningen är låg. Under 2013
hade vi totalt 269 stugvärdsuppdrag med
fördelning på 103 vinteruppdrag och 166
sommaruppdrag.
För att bli stugvärd genomgår man
STFs stugvärdskurs med grundutbildning kring drift, gästservice, ekonomi och
säkerhet. Under 2013 genomfördes två
stugvärdskurser i Abisko. Antalet sökande
var stort med 179 respektive 229 personer
till totalt 61 platser.
Dugnad i fjällen

Det finns stora investeringsbehov i STFs
anläggningar, i både upprustning, renovering, modernisering och utveckling. Även
driften av anläggningarna är omfattande.

Att driva fjällstationer på ett miljömässigt
bra sätt i väglöst land kräver resurser.
Dugnad är ett norskt ord för ideellt
arbete. Inom STF använder vi det som
namn för ideellt arbete då STF-medlemmar
renoverar och reparerar fjällstugor.
I somras gjorde åter medlemmar från
lokalavdelningen i Dalsland/Vänersborg en
insats vid STFs fjällstuga i Vaisaluokta. Åtta
medlemmar målade under en veckas tid om
stugan. I Kårsavagge bytte medlemmar ytterpanel samt målade fasad och fönster. Det
är exempel på de värdefulla insatser som våra
medlemmar gör. 2013 införde vi möjligheten
för alla våra medlemmar att anmäla sitt
intresse för att delta i dugnadsarbete.
VÅRA franchisetagare

Många av våra boendeanläggningar har
historiska och/eller kulturella värden eller
ligger naturskönt. Ofta gör våra franchisetagare ovärderliga insatser för att bevara
och utveckla dem, ibland tillsammans med
lokala krafter. Under året har exempelvis
STF Storlien på ledig tid lagt ut spänger på
leden mot STF Blåhammaren.
Nya stenSdalen

Det är med både stolthet, glädje och tacksamhet vi kan berätta att Stensdalsstugan,
som brann ner 2010, är under återuppbyggnad. Invigningen är planerad till veckan
efter midsommar 2014. Återuppbyggnaden
hade inte varit möjlig utan det fantastiska
stöd vi fått från både privatpersoner och
företag i form av donationer – totalt har
ni medlemmar bidragit med över 1 miljon
kronor, tack!
STF vill också tacka de lokala företag
som är partners till projektet. Utan Isotimber, Johnsons-El, Stockholm Lighting,
Reaxcer och Habelia skulle projektet inte
varit möjligt. Läs mer på STFs hemsida.

Exempel på aktiviteter
i lokalavdelningarna

Hur gör man en orienteringskarta?
STF Strängnäs
Mordisk vandring i Nora,
STF Bergslagen
Stugtur Kungsleden SaltoluoktaKvikkjokk, STF Höga kusten
Fåglar i vår närhet, STF Borås
Konstvandring, STF Härnösand
Besök Scania i Södertälje, STF Botvid
Svamputflykt i Lycksele,
STF Södra Lappland
Tegelbruksmuséet i Heby, STF Sala
Ugglekväll i Skogstibble, STF Uppsala
Stormaktstidens palats på
Riddarholmen, STF Stockholm
Dagstur på skidor, STF Umeregionen
Sörmlandsleden 40 år, STF Eskilstuna
Potatisledens dag, STF Alingsås
Botswana-elefanternas och
diamanternas kungarike,
STF Bjäre Åsbo
Vintersport i Alljungen, STF Blekinge
Skridskoutflykt på Runn, STF Borlänge
Familj
Stadsvandring och konst
i Söderköping, STF Bråvalla
Jokkmokksresa, STF Dalsland
Holkar och holkfåglar, STF Östra Skåne
Årets ärtsoppevandring, STF Gotland
Orkidévandring vid Måsjön,
STF Norra Roslagen
Stadsvandring med tema
hälsa och skönhet, STF Göteborg

Potatisleden – ett Leaderprojekt

STF Familj i Borlänge

Ingemund Hägg

STF Alingsås-Vårgårda har genomfört en
upprustning av en 8,3 km vandringsled
under 2013. Spänger, slyrensning, skyltar,
markering, marknadsföring mm har ingått.

En nystartat lokalavdelning som startades av
fyra småbarnsmammor som vill ha en aktiv
fritid med föräldrar, mor- och farföräldrar och
barn i alla åldrar.

Vill bidra till att fler får fantastiska upplevelser.
Ingemund donerade under året en generös
summa pengar till utvecklingsprojektet
Get Real. Läs mer på sid 12 (under STF och
Ungdomar).

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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VÅR AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET

Vår affärsverksamhet, det vill säga det boende vi erbjuder på
350 platser runt om i Sverige ger våra medlemmar möjlighet
att upptäcka unika platser i Sverige.
Vår affärsverksamhet består av de vandrarhem, fjällanläggningar och hotell som
vi driver i egen verksamhet men också de
anläggningar som fristående franchisetagare driver under vårt varumärke. Vi finns
från Smygehuk till norr om Riksgränsen
och har från 8 till över 500 bäddar på
anläggningarna.
Tre olika delar av Sverige
Unika i fjällvärlden

FAKTA

2013

2012

8

8

43

43

300

317

Typ av
anläggning
Fjällstation
Fjällstuga
Vandrarhem/hotell
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• Fjällstationer, fjällstugor, vandrarhem och
hotell för den som vill uppleva de svenska
fjällen.
Vandrarhem och hotell–
kust och landsbygd

• Vandrarhem och hotell runt om i Sverige.
Bohuslän, Skåne, Stockholms skärgård är
de mest populära turistmålen.

Storstadsboende

• Vandrarhem och hotell i städerna, även
för affärsresenären.
Nordiska turister
prioriterade

Svenska och nordiska turister är vår prioriterade marknad och kommer att fortsätta
vara den dominerande besökaren och
gästen hos STF.
Gästnätter 2013

Under 2013 minskade antalet gästnätter
på STFs anläggningar med totalt cirka 1,5
procent jämfört med 2012. Intäkterna från
affärsverksamheten ökade med 6 procent.
Minskningen av gästnätter sker i södra och
östra Sverige, samtidigt som antalet gästnätter ökade i de nordligaste delarna av landet
på våra egna anläggningar. Orsakerna till
gästnattstappet i söder kan förklaras av färre
franchisetagare samt en hårdande konkurrens då utbudet har växt mer än efterfrågan.
Mer glädjande är den positiva gästnattsut-
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FAKTA

EGNA
ANLÄGGNINGAR

FRANCHISEANLÄGGNINGAR

57

297

Antal anläggningar
Antal sängplatser

1 494

21 430

327 069

1 027 505

vARUMÄRKE,
MARKNADSFÖRING

Stf

Stf

ANSTÄLLDA

Stf

Franchisetagaren

Fullt ansvar

Inget ansvar för STF

Antal gästnätter

FINANSIELLA ÅTAGANDEN
och kostnader

vecklingen i norra Sverige, där en helt ny
säsong har utvecklats under de mörkaste
månaderna runt nyår då många anläggningar
tidigare höll stängt.
Antalet gäster från Syd- och Västeuropa
har minskat, medan antalet gäster från Östeuropa, särskilt Ryssland, har ökat. Även
långväga gäster från Indien, Kina och Japan
har ökat, inte minst besöken i norra Sverige
som har utvecklats till en exotisk upplevelse
med kyla, mörker och norrsken.
VÅRA EGNA ANLÄGGNINGAR

Vi driver totalt 56 anläggningar själva.
Totalt 51 fjällstationer/fjällstugor och fem
vandrarhem/hotell. Under 2014 öppnar vi
även ett nybyggt hotell/vandrarhem i Göteborg, läs mer på sidan 37.
FRANCHISEANLÄGGNINGAR

Totalt 297 vandrarhem/hotell var anslutna till
oss på franchisebasis vid årsskiftet. De drivs
av fristående entreprenörer som delar vår
grundsyn och ändamål, läs mer på sidan 32.

De flesta av STFs anläggningar drivs
av franchisetagare som själva äger eller
disponerar sin fastighet. Men det finns
också anläggningar som hyrs av STF, men
där STF genom franchiseavtal har överlåtit
driften till en fristående entreprenör.

Våra BOENDE

FJÄLLSTATION

Hotelliknande anläggning med full service,
normalt med restaurang men också med
inslag av självservice av samma modell som
återfinns på vandrarhem. Boende i egna rum
men flerbäddsrum och sovsalar förekommer.
Sängarna bäddas om gästen beställer det.

PARTNERSKAP

STF arbetar med företag eller organisationer som delar våra värderingar och kan
bidra till att vi effektivare uppnår våra mål,
visioner och generera direkta värden för
våra medlemmar eller gäster.
På central nivå arbetar vi med tre
kategorier av strategiska partners. Utöver
det samarbetar vi med partners för att
stärka medlemslojaliteten. Kampanjer och
aktiveringar har bland annat skett med
National Geographic Live, Naturkompaniet, SJ, Tierra och samt Alcro som målat
om Gåsens Fjällstugor och gjort reklamfilm
därifrån.

FJÄLLSTUGA

Bo i väglöst land med enklare inkvartering.
Vissa fjällstugor har enklare service i form
av butik och bastu. Logi i flerbäddsrum med
fyra till åtta bäddar i varje. Täcke och kudde
finns men gästen har egna lakan/sovsäck.

Vandrarhem

INTÄKTER FRÅN
AFFÄRSVERKSAMHETEN

GÄSTNÄTTER
1 500 000

Antal

300

Mkr

Boende med privata eller gemensamma
faciliteter. Boende i egna eller delade sovrum, med eller utan våningssängar, ibland
finns familjerum som alternativ. Gästerna
har tillgång till kök och allmänna utrymmen.
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Gästnattsutvecklingen över de senaste fem
åren har legat stabilt runt 1400 tst gästnätter. De senaste åren kan dock skönjas en
liten nedåtgående trend.
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Intäktsutvecklingen över den senaste
femårsperioden har haft en stabil tillväxt,
det beror framförallt på högre snittintäkt
per gäst.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Hotell

Boende med full service, såsom reception,
restaurang och frukost. Allt boende som
benämns eller marknadsför sig som eller
med ordet hotell finns inom denna kategori.
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Spelmän på fjället

Folkmusikvecka på STF Saltoluokta.
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TURISTBRANSCHEN i Sverige
Turismen fortsätter att växa i relation till Sveriges totala ekonomi,
export och sysselsättning.

Turism – en tillväxtnäring

Under 2013 ökade de totala logiintäkterna
i Sverige med 2,0 procent och antalet gästnätter med 2,1 procent till 53,8 miljoner.
Andelen utländska besökare ökade och
stod för cirka 22 procent.
Under 2012 uppgick turismens exportvärde, mätt som utländska besökares
konsumtion i Sverige, till 106,5 miljarder
kronor under 2012, vilket var cirka 85 procent mer än järn och stålexporten. Turismen står för cirka 3 procent av BNP.
Under 2012 sysselsatte turistindustrin
nästan 168 000 personer.
Sommaren 2013

Glädjande för 2013 var att sommarturismen
i Sverige ökade efter två år med minskad
sommarturism. I nästan alla landets regioner ökade logiintäkterna på hotell, vandrarhem och i stugbyar under sommaren. Det
var framförallt svenska turister som stod för
ökningen.
En stark hemmamarknad

Gemensamt för de nordiska länderna är en
stark hemmamarknad. Den globala konkurrenskraften för de nordiska länderna ligger
i stora områdena av unik opåverkad natur
och vår kultur.
Bra konkurrenskraft

I World Economic Forums omfattande
rapport över konkurrenskraftiga resmål
placerar sig Sverige på plats 9 av 140 i
rankingen 2013, vilket är en försämring
från plats 5 år 2011. Sverige fick höga betyg
för miljövänlighet, kulturellt utbud och
IT-infrastruktur, men sämre betyg för hur
turism prioriteras och riktigt låga betyg för
kostnadsmässig konkurrenskraft.

Under 2013 ökade de kommersiella övernattningarna från utlandet men i
förhållande till våra nordiska grannländer
tappade Sverige marknadsandelar.
Samarbete krävs

I ett globalt perspektiv motsvarar de
nordiska länderna en mycket liten marknad,
dessutom med stora avstånd. Att kunna
konkurrera om internationella besökare på
en kraftigt växande marknad kommer att
vara en utmaning.
Bra infrastruktur, hög kvalitet på aktiviteter och arrangemang samt bevarande
av och tillgängliga natur- och kulturmiljöer
har en avgörande betydelse för att skapa attraktionskraft. Det innebär att alla aktörer
måste samarbeta, inte minst de offentliga.
För de nordiska länderna kommer det att
ställas allt högre krav på tillgänglighet och
god infrastruktur. Turismen får dock inte
alltid den uppmärksamhet den borde. Till
exempel prioriteras ofta den varuproducerande industrin före turistnäringen vid
bygge av infrastruktur, som nya järnvägslinjer.
Våra utmaningar

Ökad konkurrens från andra turistaktörer,
samordnare och kanaler ställer krav på
STFs konkurrenskraft och affärsmodell.
Många nya vandrarhem väljer att vara fristående och STFs andel av antalet vandrarhem
minskar.
Urbanisering innebär att allt fler bor i
storstäder samtidigt som efterfrågan ökar
på att uppleva oförstörda miljöer och natur
som den vi har i de nordiska länderna. Men
med en eftersatt infrastruktur utan tillräckliga förbättringsplaner blir det en utmaning
att tillgodose de behov som dagens unga
efterfrågar.

Men relativ försämring

Samtidigt som turismen fortsätter att
växa i relation till Sveriges totala ekonomi
försvagas Sveriges relativa konkurrenskraft
mätt i antal kommersiella övernattningar
från utlandet. Stora och ekonomiskt starka
nationer arbetar hårt på att öka sin marknadsandel av världens turism.

(Källa: Tillväxtverket/SCB: Turiståret 2012 och
2013; samt World Economic Forum Travel &
Tourism Competitiveness Report 2013)
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Antalet övernattningar på vandrarhem i
Sverige ökade med 0,7 % under 2013.

FÖRDELNING ÖKNING AV NATIONALITETER
SOM BESÖKTE SVERIGE, 2013
Tyskland 1,9 %
Kina 17,5 %

Schweiz 8,3 %
Österrike 8,7 %
Ryssland 4,4 %

Indien 18,2 %

Trots svag konjunktur i Europa växer den
utländska turismen i Sverige. Den starkaste
ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3
procent.

53,8 miljoner
övernattningar,
2013 i Sverige.
En ökning med
2,1 %.
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ATT VARA FRANCHISETAGARE
Som STF-franchisetagare är man del av en stor STF-familj, med 266 391 medlemmar i
Sverige och 4 000 000 medlemmar internationellt. En familj där det finns många andra
värdar att utbyta erfarenheter och goda idéer med.

NYA STF-boenden

STF Aspö Lotstorn Hotell och Vandrarhem ett unikt boende i det fd lotstornet i
Karlskrona skärgård.
STF Vallåsens Värdshus Hotell och
Vandrarhem utanför Båstad med anor
från början av 1900-talet.
STF Härnösand/Sågverket Vandrarhem
i fd faktorsbostaden utanför Härnösand.
STF Nynäs slott/Tystberga Vandrarhem
i gårdsbränneriet vid slottet mellan
Nyköping och Trosa.
STF Hellasgården Vandrarhem i
Nackareservatet i Stockholm, en populär
friluftsanläggning.
STF Söderhamn/Rönnskär Vandrarhem,
tio stycken stugor på fyra öar i Söderhamns skärgård.
STF Eksjö Vandrarhem mitt i en bevarad trästad som är en unik kulturskatt.
STF Höör/Frostavallen Vandrarhem
med närhet till både bokskogen och kontinenten.
STF Store Mosse Nationalpark Vandrarhem mitt i den orörda myrmarken med
närhet till 40 km vandringsleder.
STF Brålanda Vandrarhem, mitt i samhället med 5 km till Vänern och Kroppefjäll.
STF Kiruna Hotell och Vandrarhem
med attraktivt läge och utsikt över
Kebnekaise.
STF Nya Karlskrona Trossö Vandrarhem mitt i centrum och samtidigt mitt i
skärgården.
STF Söderköping/Skeppsdockan
Vandrarhem i pittoresk kanalmiljö i ett
renoverat kulturhus.
STF Ängelholm/Klitterbyn Vandrarhem
106 kuststugor i Havsbaden.
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Vi är stolta över våra fina samarbeten med
närmare 300 entreprenörer runt om i landet
som gör fantastiska insatser för att skapa
unika natur- och kulturupplevelser.
Anslutning till STF ger franchise-tagarna en kanal till STFs 266 391 medlemmar
och rätt att använda STFs starka varumärke
samt stöd med marknadsföring/försäljning
och del i gemensamma inköpsavtal. För
detta betalar franchisetagaren en anslutningsavgift och ett belopp per gästnatt.
Varumärke

STF har marknadens starkaste varumärke
för svenska vandrarhem, vilket innebär en
garanterad kvalitet. Vandrarhem som inte
håller måttet sägs upp.
Effekten av att vara knuten till STF ger
för närvarande ca 20 procent högre bruttointäkt jämfört med en anläggning av samma
storlek som inte är ansluten.
Marknadsföring

Vi jobbar ständigt med att förstärka STFs
varumärke bland annat genom nationell
och regional marknadsföring. Internationellt samarbetar vi med HI (Hostelling
International). Marknadsföringen består
bland annat av:
• beskrivning i guideboken ”Upptäck
Sverige”,
• egen exklusiv sida på STFs webbplats,
• egna paket med aktiviteter och boende
publicerade på webben, i vår tidning
Turist och i Upptäckarbrevet,

• egen sida på Hostelling Internationals
webbplats.
Förutom diverse profilmaterial, erbjuder vi
också annat säljstöd, till exempel
• online-bokning, nationellt via Citybreak
och internationellt via Hl,
• PR-bearbetning och pressreleaser,
• tillgång till intranät med information och
medlemsdatabas.
lägre KOSTNADER

Vi har slutit förmånliga inköpsavtal för
exempelvis hyra av kreditkortsterminal,
köp av inventarier, brand- och säkerhetsutrustning, el, livsmedel och en komplett
banktjänst.
I franchiseavgiften ingår ansvarsförsäkring och STIM/SAMI-avgift.
Utbildning och Support

Som värd får man en grundutbildning och
utbildning i bokningssystemet. Dessutom
har vi en årlig värdkonferens samt regionala
möten som ger möjlighet till utbyte av idéer.
Vi har också support via vårt intranät,
databas och telefon.
Franchiserådet

Franchiserådet är ett samverkansorgan som
är rådgivande och i vissa frågor beslutande.
I franchiserådet ingår sju anläggningsvärdar
samt representanter för STF. Värdarna väljs
på två år i taget i samband med värdkon
ferensen.

• egen anläggningsfolder,
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Christer Goldhammer
Jonas Bac klund
och Robin Eriksson

STF Gällnö Vandrarhem
Ansluten till STF i över tjugo år.
Det bäst a med STF?

är STF en
För oss som nya vandrarhemsvärdar
iration.
insp
och
kap
ovärderlig källa till kuns
andra
med
erk
nätv
vårt
Genom STF bygger vi
erfa
ta
utby
kan
man
vandrarhemsvärdar där
samhet.
renheter för att förbättra sin egen verk
itet
kval
för
t
anna
d
För kunden står STF blan
velse
pple
steru
seme
iv
och trygghet – en posit
under på.
kort och gott – vilket vi gärna skriver

STF Överums Vandrarhem
Ansluten sedan början av 1970-t alet
Något speciellt som hände under 2013,
som du kan berätta om?

Årets höjdarhändelse! Familjen Stucki från
Interlaken i Schweiz. 800 mil på tandemcy
kel. Började i april från Schweiz via Tysk
land, Danmark, Norge och upp till Nordkap,
ner genom Finland, över till Stockholm och
en natts övernattning i sköna sängar på STF
Vandrarhem i Överum. I september skall
dom vara tillbaka i Schweiz. Det kan man
kalla cykeltur!

Anne och Johan Bylund
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Björn och Hanna Theel
STF Tåkern Vandrarhem
Vi har varit anslutna till STF sedan
vintern 2012
Det bästa med STF?

Eva Edbäck och
Inga- Lill Johansson

STF Borlänge Vandrarhem
Vi har varit anslut na till STF
sedan 15 maj 1984 = 30 år

STF betyder otroligt mycket för oss, efter
som det har hjälpt oss att få människor att
upptäcka vårt ställe och Tåkern. STF står för
bra saker och det synkar bra med det vi tror
på och vill förmedla. Utan STF kan jag inte
svara på var vi hade stått i vårt företagande
idag, men en sak vet jag, att vi hade absolut
inte kommit lika långt.

Varför ska man komma och bo
på ert vandrarhem

Vi har praktiskt o hemtrevligt boende hos oss.
Det finns trevliga aktiviteter att göra i Bor
länge som att ta med sig familjen till vårt fina
äventyrsbad med relaxen eller besöka Fram
tidsmuseet där man bl.a kan se stjärnhimlen
o utforska teknik. Är man glad i skidåkning
så är Borlänge och vi rätta stället, slalomåk
ning i Romme Alpin eller längdskidåkning
i vackra Gyllbergen. Dessutom är Borlänge
Dalarnas handelscentrum med Ikea, Claes
Olsson, Kupolen och hela Borlänge Centrum
på promenadavstånd från oss.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Maria Karlsson
STF Hammenhög Vandrarhem
Ansluten till STF sedan 2004
Det bästa med STF?

Gemenskapen mellan vandrarhemmen och
tillgången till den kompetenta supporten från
huvudkontoret gör att STF Vandrarhem kan
utvecklas till marknadens bästa boende
anläggningar i Sverige utan att tulla på det
unika som varje vandrarhem kan erbjuda.
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AFFÄRSOMRÅDE NORRa Sverige
Utan STF skulle fjällvärldens charm främst upplevas av örnar och björnar.

STF Norra Sverige förknippas med fjäll och fjällturism men i området
finns även kustnära anläggningar, anläggningar i städer samt
anläggningar i starka turistiska destinationer. Alla anläggningar
erbjuder unika upplevelser utifrån sina miljöer på fjäll, i skog, vid sjö
och kust eller i stad.

ökningen. Aurora Sky Station i Abisko har
fler utländska turister än svenska. Men fortfarande är det den nordiska turisten som är
vår viktigaste målgrupp.
AKTIVITETER

Fakta

STF NORRa Sverige I SIFFROR, 2013
Antal anläggningar

146

Typ av anläggning
Fjällstugor

43

Fjällstation

8

Vandrarhem

80

Hotell

12

Antal bädddar totalt
Antal gästnätter 2013

6 800
483 000

Intäkter, mkr

167

RESULTAT, MKR

11,2

AFFÄRSOMRÅDESCHEF:
Niklas Pärnerstedt
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STF Norra Sverige täcker tio landskap, sex
län, 59 kommuner, 51 samebyar och sex
Världsarv eller totalt ca 65 % av Sveriges yta.
STF Norra Sverige har totalt 146 anläggningar, vilket inkluderar 8 Fjällstationer,
43 Fjällstugor och 80 Vandrarhem med totalt
ca 6 800 bäddar samt 12 hotell.
Utveckling under året

Under 2013 hade vi cirka 483 000 gästnätter, vilket är en ökning jämfört med 2012.
Fjällverksamheten hade en bra utveckling under året. Blåhammaren och Sylarna
hade fler gästnätter än någonsin. Helags
slog rekord i sommarturister och medverkade även i TV4s nyhetsmorgon.
Många utländska turister har upptäckt
norra Sverige och står för en stor del av

Under året har vi förutom olika boendemöjligheter erbjudit ett stort utbud av kursverksamhet och aktiviteter med framgång.
Prova på snickerikurser, matlagning, Qi
gong, fiske, skidtoppturer, lavinkurser,
fjällkurser med mera. Medlemmarna
erbjuds också aktiviteter i form av vandring,
skidåkning, toppturer, klättring, norrskensupplevelser, fiske, musikfestivaler och
kulturevent.
Vi vill få fler att upptäcka Kebnekaise,
exempelvis den spännande istunneln mellan Kebnekaise Fjällstation och Tarfala
Fjällstuga.
I Åre har många sportevent gett gäster.
Under Årefjällsloppet bemannade vi en
vätskestation och franchisetagarna i Edsåsdalen och Vålådalen ställde till med fest vid
sina kontroller.
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ombyggnader

Bevara fjällräven

STF Helags Fjällstation fortsätter sina aktiviteter för att stötta arbetet med att bevara
fjällräven genom att erbjuda gäster att följa med till en bebodd lya på fjällrävssafari.
Totalt fick vi ihop 45 tkr under 2013 för fjällrävens bevarande och våra gäster fick se
fjällräv vid varje tillfälle samt lära sig mer om ekosystemet kring fjällräven.
Våra gäster får skriva på ett sekretesspapper att de inte får berätta om lyans placering innan fjällrävssafarin.

Stugan i Aktse totalrenoverades under sommarsäsongen efter att så mycket byggmaterial
som möjligt körts upp med skoter under
vintern innan.
Under året fick Tarfalastugan en ny
vedbod och förråd och Helags ett nytt ”Norrlandsdass”. Vi byggde också en ny brygga för
skeppet m/s Langas i Lappviken och renoverade Lunndörrens bastu.

blåhammaren – 100 år

Nomineringar och priser

Det firades bland annat med ett jubileumspaket med en kväll i historiens tecken och
mat inspirerad från det förra seklet hämtad
från det jämtländska skafferiet.

Under året fick våra anläggningar flera nomineringar till priser. Aurora Sky Station
mottog Kiruna Lapplandspriset under Kirunagalan 2013 och blev också nominerad till
Stora Turismpriset samt till Bästa Sverigeupplevelsen av utländska reserarrangörer. Även
Grövelsjön blev nominerad till Stora Turismpriset. Grövelsjön blev även utnämnd till
Dalapilot för Grön utveckling 2013.
Lonely Planet

Vi tror på en fortsatt ökning av gäster.
Många är nyfikna på det som svenska
fjällvärlden kan erbjuda och exempelvis
Lonely Planet rankar Sverige som det
fjärde bästa resmålet under 2014. Man beskriver Sverige som ”Kallt, vacker och lite
läskigt”. Norra Sverige, gourmetmat och
kultur är Lonely Planets tips för turister.

Sponsorsamarbete

STFs stugor på Gåsen behövde rustas upp. Alcro ville
prova sin nya utomhusfärg Bestå på en av Sveriges mest
väderutsatta plaster. Ommålningen kan du bland annat
följa i en reklamfilm i teve under våren och sommaren.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Ökad service

Vid Åre Torg finns sedan i
december ett kafé öppet varje
dag med hederligt kokkaffe,
lättare lunch och hembakat.
Vårt nyöppnade infocenter
i Gällivare har lett till ökad
närvaro och uppmärksamhet
för STF i Gällivare.
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AFFÄRSOMRÅDE Södra Sverige
Mitt i stan, på sandstranden, i skärgården, i skogen - överallt.

STF Södra Sverige representerar det bästa av och det mesta
av Sverige. Vi vill tillsamman med våra franchisetagare utveckla
vandrarhemstanken i tiden. Hos oss kan man uppleva Sverige.

affärsområdet är relativt goda med väl
fungerande kollektivtrafik, flygplatser,
hamnar och vägar.
Utveckling under året

Fakta

STF Södra sverige I SIFFROR, 2013
Antal anläggningar

220

Typ av anläggning
Vandrarhem
Hotell
ANTAL BÄDDAR TOTALT
Antal gästnätter 2013

217
3
12 500
872 000

INTÄKTER, MKR

62,4

RESULTAT, MKR

4,6

AFFÄRSOMRÅDESCHEF:
Anders Hallin
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STF Södra Sverige täcker 15 landskap, 15
län och 221 kommuner, totalt ca 35 % av
Sveriges yta. I affärsområdet bor 85 % av
Sveriges befolkning.
STF Södra Sverige har totalt 220 anläggningar vilket inkluderar 217 vandrarhem
och 3 hotell med totalt ca 12 500 bäddar.
Möjligheterna inom området är många,
och såväl marknadsunderlaget som konkurrensen stor. Det finns flera starka turistiska
magneter, som Gotland, Astrid Lindgrens
värld, Göta Kanal och naturligtvis storstäderna för att nämna några. Det finns
också gott om arenor och evenemang och
säsongerna är delvis mindre utpräglade än
vad de är i norra Sverige.
Andelen företag är stort, vilket ger
en stor andel affärsresande, möten och
konferenser. Kommunikationerna inom

Under 2013 hade vi cirka 872 000 gästnätter,
vilket är en minskning jämfört med 2012.
Antalet gästnätter har minskat under de
senaste två åren, bland annat i Stockholm,
vilket sannolikt beror på hårdnande konkurrens och ekonomisk kris i Europa, vilket
inneburit färre utländska turiser.
Även i övriga landet har antalet gästnätter minskat, främst på grund av att antalet
anläggningar har minskat med sex stycken
samt en hårdnande konkurrens på grund av
att utbudet har ökat snabbare än efterfrågan.
Flera anläggningar ökade dock sina
gästnätter väsentligt jämför med föregående
år och där kan nämnas Solviken/Tranås,
Strängnäs, Kolarbyn, Köping, Lidköping
och Surahammar. Även STF Hammenhög
som har renoverats och profilerats om för
att öka gästnöjdheten, hade högre beläggning, lönsamhet och medlemsrekrytering.
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Restaurang Urban Deli

naturfoto på österlen

Restaurang Urban Deli gästspelade på STF
af Chapman under sommaren. Det starka
restaurangkonceptet gjorde STF af Chapman till ett populärt vattenhål.

STF Kuskahusen Gårdshotell på Österlen fortsätter att förbättra och utveckla sin
verksamhet och genomförde under året en utställning i samarbete med den kände natur
fotografen Staffan Widstrand.

ombyggnader – STF SKEPPSHOLmen OCH STF GÄRDET

Lobby, reception och caféet renoverades på STF Skeppsholmen. Syftet är både
bättre funktionalitet och mer utrymme för ökad försäljning.
Vid STF Gärdet har ett nytt rum skapats och ett arbete med att bygga om
för att kunna erbjuda servering av lätt förtäring och vin/öl är påbörjad.

STF GÖTEBORG CITY

I mars 2014 öppnar vi ett eget basläger
mitt i upplevelsernas Göteborg. Vi har valt
att driva STF Göteborg City själva, precis
som vi har egna vandrarhem i Stockholm
och Malmö.
STF Göteborg City hotell och vandrarhem ligger i hjärtat av Göteborg bara tre
minuter från Centralstationen. Det finns
enkelrum, dubbelrum, tvåbäddsrum eller
fyrbäddsrum med sköna sängar. Alla rum
har badrum och gratis WiFi. Lobbyns
sällskapsytor bjuder både på frukost,
stadsguide och en flammande lägereld.
Självklart finns det även ett gästkök.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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Våra bästa varandrarheM/HOTELL
och fjällstationer 2013
Årets kudde vandrarhem

Den anläggning som fått flest röster, räknat per antal gäster är:

guld till STF Brunskog,
Värmland

Silver till STF Gällnö,
Stockholms skärgård

Brons till STF Tåkern,
Östergötland

”Hela stället sjuder av livgivande energi,
positiv framtidstro, och med kraftfulla
människor som brinner för sitt vandrarhem!!”

”Otroligt fint bemötande, Flexibla att hitta
lösningar till speciella önskemål. Nytänkande
och originellt. Fantastisk servering, hög
klass på både råvaror och miljötänkande.”

”Småskaligt, personligt, fräscht, ekologiska
produkter från egen trädgård samt sol
energi. Bra information om traktens sevärdheter och underbara omgivningar.”

Årets kudde fjällstation

Den anläggning som fått flest röster, räknat per antal gäster är:

STF Saltoluokta, Lappland

Silver till STF Blåhammaren,
Jämtland

Brons till STF Grövelsjön,
Dalarna

”Att få komma till denna högt belägna och
vackra anläggning och mötas av glad,
proffsig och inspirerande personal känns
fantastiskt. Underbar middag.”

”En trevlig och kravmärkt fjällstation med
god service och fint bemötande. Fantastisk
mat och ett härligt spa att besöka efter
en dag på fjället. Hit återvänder jag gärna
både sommar och vinter.”

Guld > 5 000 gästnätter/år

Guld < 5 000 gästnätter/år

Guld – Fjällstation

STF Hotell & Vandrarhem Saxnäsgården,
Lappland +121,7%.

STF Solviken/Tranås, Östergötland
+963,5%.

STF Blåhammaren, Jämtland
+ 500 gästnätter.

”En oas i fjällvärlden dit man längtar. Man
känner sig mitt ute i naturen och kan
samtidigt njuta fullt ut – äta gott, ha finaste
utsikten från bastun, eller bara sitta och
titta ut mot fjällmassivet.”

Årets gästnattsökning

38 | affärsverksamhet

ENGAGEMANG 2013

Årets nykomling

Den anläggning som på ett anmärkningsvärt sätt gjort entré i STF familjen under året.

Guld – STF Härnösand/
Sågverket, Ångermanland

”En välkomnande atmosfär, ett naturskönt
sjöläge och en interiör som valts med fingertoppskänsla.”

Silver – STF Aspö Lotstorn,
Blekinge

”Ett litet hotell med stort hjärta som blandar
spännande historia med god mat och en
omgivning med aktiviteter för hela familjen.”

Brons – STF Vallåsens Värdshus,
Halland

”Ett rogivande läge mellan skog och hav,
bekväma sängar, Moas goda mat och en
generös gästfrihet.”

Årets natur- och kulturupplevelse

Den anläggning som på ett genomtänkt sätt skapat en natur- och kulturupplevelse utöver det vanliga under året.

Guld – STF Bråtadal Svartrå,
Halland

”Naturreservat med strövstigar, vackra sjöar
och hänförande utsiktsplatser samt ett
vandrarhem som varsamt renoverats enligt
gammal byggtradition.”

Silver – STF Persåsen, Jämtland

”En genuin jämtländsk hantverksmiljö med
timrade stugor och möjlighet till långa
sköna promenader in i Sveriges fäbodtätaste område samt ett och annat åk i
landets häftigaste kälkbacke.”

Brons – STF Brösarp/
Kuskahusen Gårdshotell, Skåne

”Lyckas förena hållbar naturturism med ett
framgångsrikt värdskap och ett genuint engagemang. Till aktiviteter hör trandans, orrspel
samt fjärils- och örnsafari.”

Årets hemsida

Den anläggning som på bästa sätt inspirerat med bilder och text på deras hemsida under svenskaturistforeningen.

Guld – STF Stigbergsliden,
Göteborg

Silver – STF Tåkern,
Östergötland

Brons – STF Sälen/Gräsheden,
Dalarna

Årets Hi-hostelkudde
STF Helsingborg/Miatorp

”At the hostel in Miatorp, Inger and her
team have been very successful and for
years they have welcomed thousands of
international guests and given them a warm
welcome to Sweden, the hostel community
and STF.”

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Årets
miljöinsats,
läs mer på
sidan 42.
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KAMPANJER och
kommunikationskanaler
Vinterkampanj
En kampanj för att marknadsföra vinterns
paket och upplevelser i hela landet.
Kampanjen syntes både i egna och
externa kanaler, genom banner- och
printannonser. 17 anläggningar deltog
med hela 84 paket inom Vinteräventyr,
Vinterbus för hela familjen, Vilsamt i
vinter, Slipa längdtekniken, Vinterkurser
och Jul & Nyår.

ÄLSKADE VINTER!

GE BORT
SVERIGE I JUL

BOKA NU MED 10% RABATT
www.svenskaturistforeningen.se/vinter

w

v S TF Business
Reser du i tjänsten och letar efter ett
prisvärt boende där du kan känna
dig som hemma fastän du är borta?
Boka STF Business!
Prisexempel: STF Örebro/Livin’
950 kr per natt inklusive frukost.

r Julkampanjen, Sveriges

STF Business är ett koncept som
tagits fram för att få fler som reser i
tjänsten att upptäcka STF. Annonsen
syntes i Dagens Industri ett flertal
tillfällen under hösten.

bästa julklapp
Sveriges bästa julklapp
är förstås ett medlemskap
i STF.

Läs mer och boka ditt boende på
svenskaturistforeningen.se/business
Sen är det bara att resa bort för att
hitta hem!

GRATTIS VANDRARHEM!
80% I KALASRABATT TILL APRIL
Grattis vandrarhem – Vandrarhemmet 80 år.
Kampanjen syntes i både våra egna och externa kanaler, genom
banners- och printannonser. Kampanjen fick stor uppmärksamhet,
vilket bland annat ledde till att antalet unika besökare och gjorda
onlinebokningar på vår hemsida ökade med hela 57 respektive
58 procent under oktober, då kampanjen gick av stapeln, jämfört med
oktober föregående år. Även trafiken på deltagande anläggningars
egna hemsida ökade markant.
w

I år är det 80 år sedan STF öppnade Sveriges första vandrarhem.
Det firar vi med att erbjuda 80% rabatt på ett urval av våra fina vandrarhem.
Varje dag under hela oktober presenterar vi ett utvalt vandrarhem, som du just den dagen kan boka med 80% rabatt
på boendet.
Du bokar via svenskaturistforeningen.se/grattis. Erbjudandet
gäller boende fram till den 29 april 2014.

Håll utkik – den 1 oktober börjar vi!
Ett nytt vandrarhem varje dag i 31 dagar
– det ena mer fantastiskt än det andra.
Häng på låset – erbjudandet gäller ett
begränsat antal varje dag.

Hitta dagens vandrarhem och läs mer om erbjudandet på svenskaturistforeningen.se/grattis

Hemsida
www.svenskaturist foreningen.se
146 000 unika besökare/mån 2013
125 000 unika besökare/mån 2012
Dvs en ökning med drygt 14%

YouTube
http://www.youtube.com/stfturist
430 000 visningar

Facebook
www.facebook.com/svenskaturistforeningen med 11 550 fans

Hostelling International (HI)
68 000 unika besökare per dag på
www.hihostels.com under 2013
Mobilapp
28 000 nedladdningar
under 2012 och 2013
www.svenskaturist
foreningen.se/app
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Tidningen Turist
210 000 läsare
162 300 hushåll

Upptäck Sverige
300 000 exemplar
160 000 hushåll

Upptäckarbrevet,
elektroniskt nyhetsbrev
125 000/mån
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MILJÖ

STF är Sveriges ledande arrangör av ekoturism. För oss
är det självklart när vi guidar dig till nästa smultronställe.
Naturen bjuder på många underverk som vi vill att du ska
få uppleva, på ett varsamt och hållbart sätt.

Ekoturism innehåller många delar: att resa,
att bo, att äta och att uppleva. Helst ska alla
delar samspela för att helheten ska bli så
varsam och respektfull som möjligt.
ELFÖRBRUKNING
EGNA ANLÄGGNINGAR
7 000

MWh

6 000
5 000
4 000
3 000
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1 000
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I praktiken innebär STFs miljöpolicy att vi
ska:
• Bedriva en successiv miljöanpassning av
hela verksamheten
• Ta hänsyn till miljön i varje beslut

Miljöpolicy

Vi rekommenderar att samtliga STF-anläggningar använder STFs miljöpolicy och
miljörekommendationer som grund och
riktmärke.
I STFs miljöpolicy slås bland annat fast:
”Vi ska verka för en miljömässigt hållbar
turism och erbjuda medlemmar/kunder
resmål, transporter, boende och övriga
produkter som medför minsta möjliga
miljöpåverkan och har sin utgångspunkt i
kretsloppstanken.”

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Våra egna anläggningar

Vid våra egna anläggningar köper vi vattenkraftsproducerad el och vi byter successivt
ut värmepannor på anläggningarna till
bergvärme eller pelletspannor.
Under året har oljepannan i Abisko
bytts till en pelletspanna, vilket har lett till
en minskning av vårt CO2-utsläpp med 180
ton per år. Detta leder till en ekonomisk
besparing på cirka 540 tkr per år, vilket
innebär att projektet har en pay-offtid på
6–7 år.
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franchiseanläggningar
Årets miljöinsats belönas inom STF

Guld – STF Kolåsen i Jämtland

Motivering: Anläggningens stilla läge ger
ro i själen och chansen att uppleva den
jämtländska naturen på nära håll. Maten
är hämtad direkt från fjället. Smaken av
ren- och älgköttet som fritt strövat omkring
i Skäckerfjällen måste upplevas.

För att underlätta STF-anläggningars
miljöarbete har vi tagit fram en lista på
rekommendationer som bör uppfyllas.
Rekommendationerna har sin grund i STFs
och HIs miljöprogram.
• Det ska finnas möjlighet för gästerna att
källsortera
• Minimera energianvändningen och stäng
till exempel av värme och kylskåp i rum
som inte används
• Undvik engångsartiklar
• Uppmana gästerna till miljövänligt
beteende, exempelvis genom att ha en
anvisad plats där kvarlämnade livsmedel
kan lämnas
• Ha en miljöansvarig på anläggningen
• A nvänd miljömärkt tvätt- och rengöringsmedel och ha dokumenterade rutiner för
dosering
• Vid nyinvesteringar av blandare och toaletter bör snålspolande alternativ väljas.
Åtgärda droppande kranar.
• A nvänd inte kemiska bekämpningsmedel
eller konstgödning utomhus. Trägårdsmöbler ska vara FSC-märkta. Håll snyggt
vid rökplatser utomhus.
Miljömärkta anläggningar

Silver – STF Örebro/Livin i Närke

Motivering: Tanken på framtiden och hur
vi påverkar den är ständigt närvarande.
Man har samma omsorg kring sortering,
livsmedel, rengöringsmedel och energiförbrukning som gästernas trivsel.

Brons – STF Bråtadal i Halland

Motivering: En lyckad satsning på Slow
food och KRAV-certifiering med närproducerat kött, grönsaker från eget växthus och
bröd från egen bakugn. Energin hämtas
från sol, vind och bergvärme.

42 | affärsverksamhet

Vi har Sveriges bredaste utbud av ekoturism med kvalitetsmärkningen och vi strävar efter att ständigt bli mer miljövänliga
och bättre bidra till en hållbar utveckling.
STF uppmanar anläggningarna att miljöcertifiera sin verksamhet. Vi samarbetar
med Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR)
som tillhandahåller certifieringen The
Green Key.
The Green Key är en internationell
miljöcertifiering för hotell, vandrarhem och
campingplatser. Certifieringen fungerar
som ett stöd i miljöarbetet och är ett bevis
på att man arbetar efter en miljöledningsprocess och uppfyller en rad kriterier.
Dessutom ger det en möjlighet för gäster att
hitta ett boende som tar extra hänsyn till
miljön.
Vi har även anläggningar som har valt
Svanen-certifiering, EU-blomman eller
andra märkningar. På vår hemsida kan
man se vilka anläggningar som har vilken
miljömärkning.

KRAV-märkningen står för Bra miljö,
God djuromsorg, God hälsa och Socialt
ansvar. KRAVs regler siktar mot en hållbar
produktion. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer inte användas.
Naturens Bästa

Naturens Bästa är en märkning av de bästa
naturresorna med Svenska Ekoturismföreningen som huvudman. Kvalitetsmärkningen
ska också aktivt bidra till att förbättra skyddet av unika natur- och kulturvärden.
STF har hittills fått ett 40-tal arrangemang på nio anläggningar märkta med
Naturens Bästa och är därmed en av de
största arrangörerna inom Naturens bästa.
Vi samarbetar också med flera Naturens
Bästa-arrangörer som valt STF som leverantör av boende och försäljningskanal.
Skyddade områden

Att bedriva verksamhet i känslig fjällmiljö
ställer stora krav. Vi har ambitionen att
vara ett föredöme för hur verksamheter i
fjällmiljö kan bedrivas med minsta möjliga
miljöpåverkan.
Därför är vi noga med att allt vi gör har
ett hållbarhetsperspektiv. Det vi serverar
i våra restauranger är mestadels när- och
ibland härproducerat, vi har ett genomtänkt sortiment i våra butiker och vi har
investerat stort i renings- och energianläggningar.
Vi strävar efter att minimera transporter och när vi bygger nytt görs det med miljön i centrum. I de aktiviteter som erbjuds
våra gäster tas alltid stor hänsyn till känslig
natur. Våra miljömedvetna gäster hjälper
oss ofta i det arbetet.
PAN Parks

PAN Parks är från början ett initiativ från
bland annat WWF för att ge en särskild
status åt vissa skyddade naturområden med
tillräckligt stor yta för att betraktas som
vildmark. I Sverige är bara Fulufjällets
nationalpark upptaget som en PAN Park.
STF har ett vandrarhem i närheten, STF
Särna Turistgården som har accepterats
som PAN Parks partner.

KRAV

Många av STFs anläggningar har olika
former av KRAV-märkningar. KRAVmärkta frukostar är det allra vanligaste men
det finns några anläggningar som är helt
KRAV-märkta.
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Miljörapport – 2013 Gröna nyckeln

2013 års satsning har gällt vårt matutbud, restaurangkök samt bageri.
Restaura ngkök.
Alla kylar samt frysar är utbytta mot
nya energisnå la.
Bageri
Vi har byggt ett nytt bageri då utrymmet på Rävhagen inte räckte till detta
på grund av stora volymer. Bageriet
är byggt i mitt andra företags lokaler,
Resestugan Visby resebyrå AB, beläget
i Fröjel. Dessa lokaler är certifierade i
Naturens Bästa vars miljömål överskrider Gröna Nyckelns med råge. Bageriet är godkänt av Regionens miljö och
hälsa. En energieffektiv maskinpark
har införskaffats.
De ingredienser vi använder för att
baka vårt bröd är:
– Vatten från egen brunn utan vare sig
klor eller andra kemikalier.

– Vetemjöl närodlat, lokalproducerat
samt kravmärkt Labans kvarn.
– R ågsikt närodlat, lokalproducerat
samt kravmärkt. Labans kvarn
– R ågmjöl närodlat, lokalproducerat
samt kravmärkt Labans kvarn
– Dinkelsikt närodlat, lokalproducerat
samt kravmärkt. Labans kvarn.
– Jäst ekologisk
– Socker ekologiskt
– Sirap ekologiskt
– Russin ekologiska
– Linfrö ekologiska
– Fikon ekologiska
– Socker ekologiskt
– Salt
Frukostservering
Vårt mål är att vår frukostbuffé skall
vara så ekologisk och närproducerad
som det är möjligt med de tillgängliga
leverantörer vi har.

Det vi serverar är:
– Kaffe ekologiskt
– Mjölk samt fil lokalproducerat.
– Te
– Juice från koncentrat
– Vårat eget bröd
– Ägg från frigående Gotlandshönor
– Vår egeninlagda sill utan konserveringsmedel eller kemiska tillsatser
– Vår egengravade lax utan kemiska
tillsatser
– Närodlade grönsaker
– Rökt skinka
– Påläggskorv
– Leverpastej egenbakad
– Kaviar
– Smörgåsmargarin
– Russin ekologiska
– Müsli kravmärkt
– Linfrö ekologiska
– Socker ekologiskt.

Jag letar efter leverantör som kan leverera ekologiskt smörgåsmargarin,
korv samt rökt skinka.
Mitt mål för 2014 är att ytterligare förstärka vår frukost med ekologisk
a varor samt behålla vår höga nivå vad gäller
helheten på anläggni ngen.
Målet med Gröna nyckeln är att man skall förbättra sig hela tiden. I och
med att vi kommit i mål vad gäller vår
energiförbrukning, sopsortering samt kemikalieanvändning så börjar
jag få lite svårt att hitta förbättringar. Därför
ber jag er om förslag på vad jag kan göra för förbättringar.
Det är ju ni som sitter på kunskapen.
STF Rävhagens Vandrarhem, Visby
Lasse Högdal

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
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BO I STORSTADEN

På STF Långholmen kan du bo bekvämt i riktiga fängelseceller
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MED GÄSTEN I CENTRUM
”Vi får aldrig en andra chans att göra ett gott första intryck” är
utgångpunkten för vårt värdskap.

Gemensamma värderingar

Klassificeringar

Vi vill att varenda gäst ska få ett varmt
välkomnande, en trevlig vistelse och ett
minnesvärt avsked och det vill naturligtvis
våra värdar också.
En viktig del i värdskapet är att våra
värdar ska ha god kunskap om ortens
sevärdheter och aktivitetsutbud och finnas
tillgängliga för frågor och stöd under
gästernas hela vistelse.

Allmänt finns en ökad efterfrågan efter
komfort, dvs egen dusch/wc, bra sängar,
frukostservering med mera, vilket ställer
krav på våra anläggningar att kunna ha ett
flexibelt och utvecklat serviceutbud.
Inom STF finns många sorters vandrarhem och hotell, vilket är en stor fördel.
Nackdelen är att gästen inte alltid vet vad
han/hon kan förvänta sig.
Vi har därför påbörjat ett projekt för att
hitta alternativ för att klassificera anläggningarna.

Certifieringar

Vi erbjuder alla anslutna anläggningar att
certifiera sig i kvalitetsledning, via HI:s
system HI-Q. Systemet bygger på att dela in
arbetet i processer med tillhörande checklistor. Vi rekommenderar också samtliga att
miljöcertifiera sin verksamhet.
Mätningar

Under året har vi testat ett nytt verktyg
för att mäta gästnöjdhet, på några av våra
fjällanläggningar. Genom den vill vi få
tydligare återkoppling på våra aktiviteter.
Högst värden där vi testade fick vår guideservice och våra aktiviteter och lägst värde
fick butikernas prisvärdhet.
Under 2014 kommer arbetssättet att
införas fullt ut på alla egna fjällstationer
och vandrarhem/hotell. Steg två blir att
undersöka om vi även kan använda samma
mätmetod på fjällstugorna.
Vi uppmanar också våra franchisetagare
att be sina gäster att fylla i gästenkäter för
att få kunskap om vad gästen tycker är bra
respektive mindre bra. Under 2014 kommer
vi titta på möjligheterna att erbjuda våra
franchisetagare ett webbaserat system för
gästenkäter.
Om gästen bokat online får gästen
ett mail från sin bokningskanal med ett
antal frågor. Dessa vägs till ett betyg som
publiceras på hemsidan för respektive
bokningskanal.

Annat värt att nämna

Svenska Ekoturismföreningen utser vilken
aktivitet som får flest antalet klick på deras
hemsida.

STF Lassekrog i Hälsingeskogarna
erbjuder ett Helgpaket med hundspann
och bubbelbad, vilket placerar sig på en
förstaplats.

Utbildning i värdskap

Inför varje säsongsstart utbildar vi all
personal på våra egna fjällanläggningar i
värdskap. För våra franchisetagare har vi
utbildning i värdskap på grundkursen för
nya franchisetagare men också fortbildning
på regionala möten och den årliga värdkonferensen. Även om det är en självklarhet att
gästen är vårt fokus, tror vi att det tål att
upprepas.
Reklamationer

Problem och klagomål ska i mesta möjliga
mån lösas direkt på anläggningen.
STFs mål är att vi ska återkomma till
alla som hör av sig, både till dem som är positiva och de som är negativa men alltid till
de som lämnat reklamationer eller negativa
omdömen.
De synpunkter som kommer till STF
centralt skickas ut till berörda franchisetagare eller ansvariga på våra egna anläggningar.
Årets kudde

Årets kudde är ett pris som utses av gästerna på vår hemsida genom en röstning.
Vi utser också årets nykomling, årets naturoch kulturupplevelse och årets hemsida.
Dessutom får den anläggning som har haft
störst gästnattsökning pris. Läs mer på
sidorna 38–39.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

STF Aurora Sky Station och STF Grövelsjön blev nominerad till Stora Turismpriset
av totalt 13 nominerade och STF Aurora
Sky Station till Bästa Sverigeupplevelsen
av utländska reserarrangörer bland totalt
8 nominerade.

STF Turistgården i Särna är nominerad
i kategorin årets nybyggare på Stjärngalan, Dalarnas största företagsfest. Årets
Nybyggare ska ha utländsk bakgrund, vara
förebildsskapande och en inspirationskälla
till andra samt ha bidragit till den lokala
tillväxten. Nomineringen lyder: ”Karin och
Dick har med små medel men stort engagemang byggt upp Turistgården i Särna.
Paret erbjuder sina gäster en attraktiv
produkt med hållbarhet i fokus.”
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VI SOM JOBBAR PÅ STF
STF ska vara en attraktiv arbetsplats med utrymme för engagemang
och delaktighet. Våra medarbetare ska vara stolta över sitt arbete
och känna gemenskap med sina arbetskollegor samt känna att
deras chefer har den kompetens som krävs. En god arbetsplats som
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, helt
enkelt. Men STF ska också vara en dynamisk arbetsplats där våra
medarbetare trivs och har roligt.

Alla anställda är medlemmar i STF och
vi uppmanar alla att utnyttja sitt medlemskap och delta i aktiviteter och besöka våra
anläggningar. Vi erbjuder personalrabatter
på boenden för att stimulera besök och
upptäckarlust. Vi har också en medarbetardag vartannat år.
Ny organisation

Vad är det bästa med att jobba på STF

”

Att få vara delaktig

i att marknadsföra
vårt fantastiska land.
Det känns så rätt
i tiden. Storstads
människor suktar
idag efter natur och
äkta upplevelser.”
Niclas Psarris
Ansvarig för strategiska partnerskap
och fundraising sedan 2012.

46 | vi på STF

Attraktiv arbetsplats

Inom STF arbetar vi kontinuerligt med att
vidareutveckla och stärka vi-känslan för
att motivera, stimulera och behålla våra
medarbetare. Övertygelsen är att mångfald
främjar både professionell och personlig utveckling. Inom STF arbetar vi därför aktivt
med att ha en blandning av medarbetare
med olika utbildning, bakgrund, kön och
ålder för att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö.
Genom en öppen dialog skapas förståelse för vår utveckling och den egna rollens
påverkan på denna. Medarbetarsamtal och
målkontrakt är centrala verktyg i relationen
mellan medarbetare och chef. Inom ramen
för det diskuteras alla aspekter av arbetet.

Under året omorganiserades linjeorganisationen inom STF för att säkra den inre
effektiviteten. Nya avdelningar är:
• Verksamhetsområde Förening och
Medlem som ansvarar för utvecklingen
av förening- och medlemsverksamheten
inklusive tidningen Turist.
• Affärsområde Syd som ansvarar för
utvecklingen av vår affärsverksamhet
och anläggningarna söder om Dalarna/
Gävleborg.
• Affärsområde Nord som ansvarar för
utvecklingen av vår affärsverksamhet i
anläggningarna norr.
Som stödjande funktioner finns
Kommunikation och försäljning, Affärsstöd
och HR.
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Organisation

Vad är det bästa med att jobba på STF

”

GS/VD

Stab Affärsstöd
(SAS)

Metod &
Verksamhetsutveckling

HR

Turist

Att få vara med och

göra en ambitiös och
lustfylld tidning, med
höga krav på text, bild
och form, om ämnen
som engagerar mig.”
Maja Hök
Redaktör på tidningen Turist sedan 2011

”

Kommunikation och
försäljning

Verksamhetsområde
Förening och Medlem

Affärsområde Syd

Affärsområde Nord

All kontakt jag har

med värdar, personal
på anläggningar och
alla som arbetar på
lokalavdelningarna.”
Helena Karlsson
STF Support bland annat med
STFs hemsida, bokningssystem,
medlemsadministration sedan 1994

Medarbetarundersökning

STF gör en medarbetarundersökning två
gånger per år. Vid 2013 års mätningar var
svarsfrekvensen 69 respektive 71 procent,
vilket är bra med tanke på att många är
säsongsanställda. Totalt sammanvägt
index var 69 vid vårmätningen, och 73 vid
höstmätningen, jämfört 73 respektive 74 ett
år tidigare. De låga värdena på våren beror
sannolikt på den omorganisation som vi
genomförde. Högst värden får arbetsklimat
och kundfokus och lägst värde får organisation och ledarskap. De senare två hade klart
förbättrade värden vid höstmätningen.
KOMPETENSUTVECKLING

Att ständigt förnya och tillvarata organisationens samlade kompetens är ett förhållningssätt som präglar STF. Kompetenta
medarbetare som utnyttjar hela sin potential skapar förutsättningar för att utveckla
STF som en intressant och nyskapande
partner inte bara för medarbetare utan även

FÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN

för medlemmar, gäster, franchisetagare,
leverantörer och samarbetspartners.
En lärande organisation med projektarbete som arbetsform och tvärfunktionellt
teamarbete i vardagen är viktiga delar i
kompetensutvecklingen.
Friskvård

STF erbjuder ett friskvårdsbidrag motsvarande 1 750 kr/år för heltidsanställd och
2013 var sjukfrånvaron endast 1,87 procent,
vilket är långt under rikssnittet.

”

ANTAL MEDARBETARE

Medelantalet anställda i STF uppgick
under 2013 till 253 personer (242), varav 51
(51) på huvudkontoret och resten på våra
anläggningar. Samtliga har kollektivavtal.
Vi har cirka 500 säsongsanställda under
sommaren och 150 under skidsäsongen.
Många, främst ungdomar, är intresserade av
anställning på STF. Vi erhåller över tusen
ansökningar varje år.

FÖRDELNING ANSTÄLLDA
huvudkontor – övriga landet
Huvudkontor 20 %

Män 45 %

Något bra som hände under 2013?

Kvinnor 55 %

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Att vi minskade antalet
deltagare per guide.
Det ger gästen bättre
upplevelser eftersom vi
får mer tid att möta varje
gästs behov.”
Johan Johansson
Guideansvarig på STF Kebnekaise
sedan 2011

”

Att vår fantastiska nya

anläggning i Göteborg
snart ska invigas. Vi ska
göra gammalt nytt, mer
kostnadseffektivt och
roligare.
Fredrik Kihlberg
Platschef för STF Göteborg City,
sedan 2012 (fast i hjärtat längre)

Övriga landet 80 %
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LEDNINGSGRUPPEN

Magnus Ling

SYLVIA NYLIN

Anders Hallin

NIKLAS PÄRNERSTEDT

Generalsekreterare/VD sedan
2011.
Född:1960
Utbildning: Civilekonom med
internationell inriktning, Lunds
Universitet

Vice Generalsekreterare,
Kommunikations- & försäljningschef sedan 2009
Född:1964
Utbildning: MBA, Handelshögskolan/Stanford University, IHR
Stockholms Universitet, Fil.kand
Göteborgs Universitet. En bred
bakgrund från såväl näringslivet
som organisationsvärlden. Tidigare VD för Sveriges Kommunikatörer, Director of Marketing &
Communications inom Skandiakoncernen, Affärsutvecklingschef
inom Teliakoncernen samt på
Sacos centrala kansli där hon
ansvarade för en opinionsbildningskampanj.

Vice VD, Affärsområdeschef
Södra Sverige sedan 2013,
anställd sedan 2009
Född:1962

Affärsområdeschef Norra
Sverige sedan 2012
Född:1977
Utbildning: Kandidatexamen i
ekonomi med innovationsteknik.

Magnus har bland annat bakgrund
som fjälljägare och personaldirektör på SAS, där han fick
utmärkelsen Årets HR-chef. Innan
Magnus kom till STF var han
VD för arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen.
Magnus är också engagerad som
frivillig besättningsmedlem för
Sjöräddningssällskapet.
Hjärtefråga: Att göra STFs verksamhet ekonomiskt balanserad,
en nödvändighet för att STF ska
kunna fortsätta att utvecklas.

Anders har en lång erfarenhet
från hotell- och restaurangnäringen, bland annat som hotelldirektör
på anläggningar över hela landet,
från Vildmarkshotellet vid Kolmården till hotell i Mora, Östersund
och Karlstad.
Hjärtefråga: Dynamiken mellan
kommersiellt och ideellt är det
som förde Anders till STF, och
hans huvudmål är att få så många
som möjligt att upptäcka Sverige
med STF.

Hjärtefråga: Att utveckla STFs
position som förening och styrkan
och relevansen i STFs varumärke
med målet att öka värdet för såväl
medlemmar som franchisetagare.

Niklas har tidigare arbetat på
STF som affärsutvecklare av
egna anläggningar och även som
platschef på Tjärö Turiststation.
Har sedan ett par år arbetat som
hotelldirektör inom Nordic Choice
Hotels för att sedan april 2013
vara tillbaka på STF som affärsområdeschef i norra Sverige.
Hjärtefråga: Det som förde
Niklas till STF var nyfikenheten
kring de unika produkterna och
deras stora utvecklingspotential.

Erica Karlsson

Birgitta Bergman

LENA WALTERHOLM

Sara Wangler

Chef för Projekt- & verksamhetsutveckling sedan 2012
Född:1982
Utbildning: Civilekonom och
projektledare

HR-chef sedan 2008
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom

Administrativ chef sedan 2013
Född:1962
Utbildning: Civilekonom

Birgitta har, under sitt yrkesverksamma liv, nästan uteslutande
arbetat inom besöksnäringen,
främst som Ekonomi- och HRchef. Birgitta kom närmast från
Kolmården och Yasuragi Hassel
udden utanför Stockholm innan
hon började på STF.

Lena har under de senaste femton
åren arbetat som ekonomichef.
Lena har verkat inom logistik och
IT-branschen, nu senast inom
Bisnode, men har även arbetat
inom Postkoncernen och Pres�sens Morgontjänst

VD-assistent sedan 2009.
Född:1974
Utbildning: Kandidatexamen vid
Örebro Universitet med inriktning
ekonomi, media och kommunikation.

Erica Karlsson är utbildad projektledare samt civilekonom med
fokus på marknadsföring och
service management. Tidigare
har hon arbetat som managementkonsult på konsultföretaget
Razormind, som är särskilt inriktad
på att utveckla företag och destinationer inom besöksnäringen,
och som produktchef på Tele2 i
Nederländerna.
Hjärtefråga: Ericas huvudmål är
att säkerställa att STF arbetar
effektivt och målinriktat i sina
projekt och processer.
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Hjärtefråga: Birgittas huvudmål
är att HR-processerna i STF skall
bidra till att affärs- och medlemsnyttan optimeras samt att
personalen ska ha stora möjlig
heter att utvecklas.

Hjärtefråga: Att utveckla enkla
bra administrativa rutiner så att
STF kan fokusera på att få våra
gäster att upptäcka Sverige ännu
mer.

Sara har en lång bakgrund inom
STF, 13 år, och en bred kunskap
om verksamheten. Rollen som
VD-assistent sköter hon parallellt
med sin roll på avdelningen Kommunikation och Försäljning. Hon
är också taktiskt och operativt ansvarig för STFs varumärke. Innan
STF var Sara 2,5 år på resebyrån
Apollo som grafisk formgivare.
Hjärtefråga: Att hålla strukturerade och effektiva möten.
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Stadsvandring i sundsvall
STFs Lokalavdelningar guidar i din stad
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Innehåll GRI

1
1.1
2

Strategi och analys
Uttalande från Generalsekreteraren/VD

2.1

Organisationsprofil
Organisationens namn

2.2

Viktigaste tjänster

2.3

Organisationsstruktur

2.4

Lokalisering av huvudkontor

2.5

Verksamhetsländer

2.6

Ägarstruktur och företagsform

2.7

Marknader

Sidan
5

52
6
7, 47
Rosenlundsgatan 60, Stockholm
Sverige
14
Sverige

2.8

Organisationens storlek

2.10

Mottagna utmärkelser och priser

3
3.1

Information om redovisningen
Redovisningsperiod

50

3.3

Redovisningscykel

50

3.4

Kontaktperson för redovisningen

3.5

Process för definition av innehållet i redovisningen

50

3.6

Redovisningens avgränsning

50

3.7

Särskilda begränsningar

50

3.8

Principer för redovisningen av joint ventures, dotterbolag och
hyrda anläggningar
Innehållsförteckning

50
50–51

4.1

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Föreningsstyrning

14–15

4.2

är Styrelseordförande vd

4.3

Andel oberoende styrelsemedlemmar

Samtliga

4.4

9, 14, 17

4.14

Möjligheter för medlemmar och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen
Lista över intressentgrupper

4.15

Princip för identifiering av intressenter

3.12
4

3, 47, 55
3

Sylvia Nyhlin

Nej

8–9
8

OM ÅRSBERÄTTELSEN OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Detta är STFs första hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G3. Redovisningen uppfyller nivå C
och är inte granskad av extern part. Innehållet avser verksamhetsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013 och omfattar hela STFs
verksamhet om inget annat anges. STFs ambition är att årligen redovisa resultatet av hållbarhetsarbetet i årsberättelsen.
Eftersom hållbarhetsredovisningen ingår i årsberättelsen för verksamhetsåret 2013 hänvisas till olika sidor i årsberättelsen för att
undvika upprepningar, se särskilt avsnittet VD har ordet och Föreningsstyrningsrapporten.
Avgränsningar

Hållbarhetsredovisningen omfattar STFs egen verksamhet, det vill säga STFs direkta påverkan på miljö och människa. De franschisanläggningar som är knutna till oss är införlivade i vår värdekedja, vilket innebär att vi genom avtal även tar ett visst ansvar för
deras verksamhet men naturligtvis inte fullt ut. Vi tar även ett visst ansvar för andra aspekter utanför vår direkta kontroll som exempelvis genom val av leverantörer. Samtliga STFs större leverantörer genomgår en godkännandeprocess, där bland annat leverantörernas
hållbarhetsarbete utvärderas.
All STFs verksamhet bedrivs i Sverige och samtliga STFs direkta leverantörer med några få undantag finns i Sverige, där det finns
lagar som bland annat reglerar de mänskliga rättigheterna.
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Ekonomisk påverkan
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader,
ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt
betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn.
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.

EC1

EC3
EC8

Sidan
51

Inga

Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen
görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning.

EN3

Miljöpåverkan
Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN5

Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar.

10–11

Delvis, 41
41–42

EN11

Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden
med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden.
EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner
till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser.

LA1

Social påverkan, medarbetare
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region.

LA4

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

LA12

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin
prestation och karriärutveckling.
Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön,
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

LA13

Delvis, 42
Inga överträdelser har gjort av
miljölagstiftning eller bestämmelser

47
Samtliga anställda omfattas av
kollektivavtal
Samtliga fast anställda medarbetare
har årligen medarbetarsamtal
16–17, 48

Social påverkan, mänskliga rättigheter
Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.

HR4

Inga fall av diskriminering har
identifierats

I övrigt inte relevant då STF enbart bedriver verksamhet i Sverige

SO2

Social påverkan, organisationens roll i samhället
Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för
korruption.

SO5

Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.

SO7

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrens
hämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende,
samt utfallet härav.
Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisa
tionen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.

SO8

Inom STFs internkontroll analyseras
verksamheten regelbundet avseende
korruption
10–13
Inga sådana åtgärder har vidtagits

Social påverkan, produktansvar
Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster.

PR9

Tkr

350 000

300 000

300 000

250 000

250 000

200 000

200 000

150 000

150 000

Medlemsintäkter 49 199 Tkr

100 000

Övriga intäkter, huvudsakligen
affärsverksamheten 255 886 Tkr

50 000

Räntenetto 583 Tkr

0

Inga böter har utdömts

FÖRDELNING AV RESURSER

TOTALA EXTERNA INTÄKTER
350 000

Inga böter eller icke-monetära
sanktioner har utdömts

2013
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Tkr

Personalkostnader 126 852 Tkr

100 000

Övriga rörelsekostnader 165 748 Tkr

50 000

Avskrivningar på tillgångar 12 928 Tkr
Kvar i föreningen 140 Tkr

0
2013
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Förvaltningsberättelse STF-Koncernen
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955,
avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Information om verksamheten
och ägarförhållanden

Svenska turistföreningen är en medlemsorganisation som
bildades 1885 med det övergripande ideella syftet att främja
svensk turism och att sprida kännedom om land och folk. STF
driver i sitt dotterbolag affärsdrivande verksamhet med fjällanläggningar, vandrarhem och hotell. Koncernen STF består
av moderföreningen Svenska Turistföreningen och det helägda
dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

• I april månad införde STF rullande medlemskap, vilket
innebär att medlemskapet gäller ett år från då medlemsavgiften betalas. Tidigare var medlemskapet relaterat till kalenderåret. Den stora fördelen är att medlemmar kan anpassa
medlemskapet efter sitt behov och det blir ett större innehåll i
medlemskapet.
• Under 2013 ombildades samtliga kretsar till lokalavdelningar,
ett beslut som fattades av riksstämman 2012. Förändringen
innebär att en medlem inte längre blir automatiskt ansluten
till den närmast geografiska lokalavdelningen som tidigare
utan nu är valet frivilligt och medlemmen kan ansluta till
vilken lokalavdelning den vill i landet. Under hösten 2013
genomfördes sedan den första konferensen för de nybildade
lokalavdelningarna på Såstaholm, Stockholm.
• Under 2012 startades ett omfattande Projekt för utveckling
av ledning och Styrning (PULS) i syfte att förbättra den
inre effektiviteten. Projektet avslutades under sensommaren
2013 vilket resulterade i en ny linjeorganisation för att säkra
den inre effektiviteten. Den nya organisationen består av
tre affärsområden Syd, Nord och förening och medlem med
stödjande stabsfunktioner.
• Under året har arbetet avseende en Förstudie för ett nytt
Property management system (bokningssystem för hotell
och vandrarhem) genomförts. För att öka effektiviteten inom
STF ska samtliga STF-anläggningar som drivs i egen regi ha
samma system.
• I början av hösten var STF med och ställde sig bakom ett
uttalande gällande att Riksdagens miljökvalitetsmål om en
storslagen fjällmiljö hotas av en växande gruvboom. Uppropet gjorde tillsammans med en rad aktörer främst från norra
Sverige.

52 | årsredovisning

Aktieägartillskott

Svenska Turistföreningen, moderföreningen, har tillskjutit
26 520 tkr (20 000 tkr) i aktieägartillskott till Svenska Turist
föreningen STF AB.
Investeringar

Koncernens sammanräknade investeringar för 2013 uppgick till
22 708 tkr i kassaflödet (9 414 tkr) varav fastighetsinvesteringarna blev 5 185 tkr (3 633).
STF genomförde under året ett antal investeringsprojekt
framförallt inom fastighetssidan
• Renovering av Fjällstuga Aktse 1 200 tkr
• Fönsterbyte i Abisko, som är öppet hela året 900 Tkr
• Vattenverk och fettavskiljare i Kebnekaise totala investeringar
på 900 tkr.
Pågående investeringar är dels i Göteborg City som öppnas
under våren 2014 samt återbyggnaden av nedbrunna fjällstugan
Stensdalen.
Medlemsutvecklingen

Antalet medlemmar vid årsskiftet uppgår till 266 391 (272 821)
en minskning med 2,3 % jämfört med föregående år. Nivån
på nyrekryteringen är i nivå med föregående år, totalt 51 300
medlemmar, men kompenserar inte de medlemmar som STF
tappat. Förnyelsegraden på våra medlemmar under året är
73,7 % (77,9 %).
Rekryteringen av nya medlemmar sker främst via STFs
anläggningar, men rekryteringen via webben ligger strax efter.
Framtida utveckling

• Under det första kvartalet kommer STF Göteborg City öppnas, därmed finns STF representerade med egna anläggningar
i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Förberedelserna för starten är i full gång för att säkerställa att
vi kan ta emot våra gäster.
• Under 2013 introducerade vi ett nytt mätverktyg för att kunna
mäta våra gästers nöjdhet på ett mindre urval av våra anläggningar som vi driver i egen regi. Under 2014 kommer detta
arbetssätt genomföras fullt ut. Mätningarna kommer ge oss en
bättre återkoppling på vår verksamhet och dess aktiviteter.
• Kvalitetsarbetet avseende vår franchisetagareorganisation
kommer i fokus
• Get real Sommar 2014 är ett projekt som resulterat i att STF
kommer att skicka ut 300 ungdomar till Svenska Fjällen i syfte
att utveckla våra aktiviter och utbud i Svenska Fjällen.
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Mot högre höjder

Klippklättring på STF Kebnekaise men det finns även
Sportklätterkurs vid STF Överrum, Träningscamp på STF Storulvån och
vill du neråt istället föreslår vi grottäventyr vid STF Björkliden.

Koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat och balansräkningar med tilläggsupplysningar

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättningen

252 713

239 061

223 388

219 645

217 137

Medlemsintäkter
Antalet medlemmar (st)
Verksamhetsresultat
Årets resultat
Bruttomarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Antal anställda (st)

49 199
266 391
–433
140
4,1
0,2
0,1
48,2
253

53
271
9
10

56 256
280 092
166
945
4,9
1,2
0,6
48,4
242

55 935
287 449
1 583
1 816
5,3
2,2
1,1
49,5
244

58 443
293 752
4 296
4 646
4,3
5,8
3
49,8
268

Flerårsöversikt koncernen (tkr)
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080
879
923
799
8,0
11,7
5,9
50,0
242
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RESULTATRÄKNING
Koncernen
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Not

2012

2013

2012

252 713
49 199
3 173

239 061
53 080
1 355

38 257
49 199
1 745

34 369
53 080
293

305 085

293 496

89 201

87 742

3, 4
5, 6, 7

–78 277
–700
–86 771
–126 852

–70 798
–737
–84 838
–113 527

–11 931
–700
–16 337
–27 484

–11 407
–737
–15 444
–24 658

10, 11, 12, 13

–12 928

–13 673

–6 442

–6 361

–305 528

–283 573

–62 894

–58 607

–443

9 923

26 307

29 135

647
–64

916
–40

367
–26 534

465
–20 008

583

876

–26 167

–19 543

140

10 799

140

9 592

–

–

–

–

140

10 799

140

9 592

1

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
2

Verksamhetens kostnader
Material och varor
Lämnade verksamhetsbidrag till kretsverksamheten
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

1

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
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Moderförening

2013

8
9
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BALANSRÄKNING
Koncernen

Moderförening

Not

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader avseende datorprogram

10

278

1 968

–

–

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier
Pågående nyanläggningar

11
12
13
14

75 765
4 241
9 483
15 758

77 214
4 622
10 905
1 039

75 765
–
657
11 928

77 214
–
761
145

105 247

93 780

88 350

78 120

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15

Summa anläggningstillgångar

–

–

100

100

105 525

95 748

88 450

78 220

6 807

6 420

–

–

5 664
–
5 239
9 993

5 044
–
3 687
8 680

650
14 934
1 990
2 907

422
22 397
959
3 096

20 896

17 411

20 481

26 874

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

17

19 427

34 582

15 154

29 416

Kassa och bank

39 079

32 057

22 295

8 996

Summa omsättningstillgångar

86 209

90 470

57 930

65 286

191 734

186 218

146 380

143 506

10

10

–

–

Fritt eget kapital
Balanserade medel
Årets resultat

92 279
140

81 480
10 799

90 244
140

80 652
9 592

Summa eget kapital

92 429

92 289

90 384

90 244

27 474
1 437
70 394

22 824
1 233
69 872

7 187
531
48 278

5 821
455
46 986

99 305

93 929

55 996

53 262

191 734

186 218

146 380

143 506

1 000
4 000

1 000
4 000

1 000
–

1 000
–

inga

inga

inga

inga

Kortfristiga placeringar

18

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

19

Bundet eget kapital
Reservfond

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Inteckningar i fast egendom
Pantsatt bankkonto avsatt för hyra
Ansvarsförbindelser

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

20

årsredovisning | 55

Kassaflödesanalys
Koncernen

Moderförening

2013

2012

2013

2012

–443

9 923

26 307

29 135

0
12 931
–
0

0
13 668
–
1 396

0
6 444
0
0

0
6 359
0
0

204
443
–64

761
114
–40

20
347
–14

351
114
–8

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

13 071

25 822

33 104

35 951

Förändring
Förändring
Förändring
Förändring
Förändring

varulager
kundfordringar
övriga kortfristiga fordringar
leverantörsskulder
övriga kortfristiga rörelseskulder

–387
–620
–2 865
4 650
726

–1 429
–585
2 417
2 024
3 338

–
–228
6 621
1 366
1 368

–
–176
–4 001
1 235
–682

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 575

31 587

42 231

32 327

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–10
–22 708
–

–1 468
–7 905
–

–
–16 674
0

–
–3 996
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–22 718

–9 373

–16 674

–3 996

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång
Avskrivningar
Nedskrivning värdepapper
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta

av
av
av
av
av

Finansieringsverksamheten
Statligt stöd eller motsvarande för förvärv
av anläggningstillgångar
Lämnade aktieägartillskott
Förändring av långfristiga skulder

–

–

–

–

–
–

–
–

–26 520
–

–20 000
–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

–26 520

–20 000

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

–8 143

22 214

–963

8 331

66 639

44 425

38 412

30 081

Likvida medel vid årets slut *

58 496

66 639

37 449

38 412

* Likvida medel vid årets slut:
Kassa och bank

39 079

32 057

22 295

8 996

Kortfristiga placeringar

19 417

34 582

15 154

29 416

58 496

66 639

37 449

38 412

Likvida medel vid årets slut

Kortfristiga placeringar i balansräkningen uppgick totalt till 4 273 varav 10 utgjordes av ej omsättningsbara fordringar med en löptid över
tre månader, och placeringar i aktier. Dessa poster klassificeras ej som likvida medel.
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Svenska Turistföreningens årsredovisning har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår moderföreningen och det helägda
dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar i aktier har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Vid prövning av om
nedskrivningsbehov föreligger har portföljmetoden (kollektiv
värdering) tillämpats.
Fordringar

Fordringar har efter individuell bedömning värderats till det
belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter omfattar
inbetalningar för medlemskap i Svenska Turistföreningen
och intäktsredovisas under den tid som medlemskapet avser.
Logiintäkter och andra intäkter från fjällanläggningarna och de
egna vandrarhemmen intäktsförs när vistelsen äger rum. Franchiseintäkter intäktsförs den period betalningen avser. Intäkter
från postorderförsäljning intäktsförs vid fakturering i samband
med leverans. I koncernredovisningen eliminineras koncernintern försäljning.
Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när transaktionen
är sakrättsligt genomförd. Med gåvor avses likvida medel från
privatpersoner och andra intressenter. Begreppet bidrag används främst för att beteckna likvida medel som efter ansökan
erhållits från externa bidragsgivare, som är s.k. offentligrättsliga
organ. Offentligrättsliga organ omfattar bidragsgivare som
naturvårdsverket och länsstyrelser.
Bidrag intäktsredovisas på sådant sätt att intäkten ställs
mot den kostnad bidraget avser att täcka. Villkorade bidrag,
dvs bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls, intäktsförs endast
när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget
inte kommer att återkrävas. Inga bidrag nettoredovisas mot
kostnader.
Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
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Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuransbedömning har skett på individuell nivå.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Vissa större utvecklingsprojekt avseende datorprogram har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år
och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utvecklingskostnader avseende datorprogram. Dessa tillgångar skrivs
av linjärt över 3 eller 5 år.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod om den överstiger 3 år och anskaffningsvärdet överstiger
10 tkr. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader och markanläggningar 20 år, byggnadsinventarier
10 år, förbättringsutgifter på annans fastighet 10 eller 20 år,
inventarier 5 år, datorer 3 eller 5 år och fordon 3 eller 4 år.
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Noter
(belopp i tkr om inte annat anges)
Definitioner av nyckeltal:
Verksamhetsresultat = resultat före finansiella poster
Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital
Avkastning på totalt kapital = rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen
Bruttomarginal = rörelseresultat före avskrivningar i procent av rörelsens omsättning
Soliditet = eget kapital i procent av balansomslutningen

Not 1

Inköp och försäljning mellan koncernföretagen

Av moderföreningens försäljning avser 32 483 tkr (31 386 tkr) försäljning till Svenska Turistföreningen
STF AB medan inköp från koncernbolaget har gjorts med 1 381 tkr (1 703 tkr).

Not 2

Intäkter

Koncernen

2013

2012

49 199

53 080

525

157

Verksamhet
Medlem
Lokalavdelning
Tillsammans/STF Ung

500

500

15 673

13 690

Affärsverksamhet *

274 587

258 136

Summa

340 484

325 562

Avgår interndebiteringar

–35 399

–32 066

Totala intäkter

305 085

293 496

Fastighetsförvaltning

* här ingår egna fjällanläggningar, egna vandrarhem och franchiseanläggningar

Externa bidrag ingår i avdelningsresultaten med: STF Ung 500 (500), Fastighetsförvaltning 0 (3).

Not 3

Leasingavtal

Leasinghyra för fordon, data- och teleutrustning mm med finansiell och operationell leasing redovisas
samtliga som operationell leasing i koncernen.
Leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår
under året till följande:
Koncernen
2013
2012

Medlem

1 178

Moderförening
2013
2012

1 024

20

20

Nominella värdet av framtida leasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal,
fördelar sig enligt följande:
Koncernen

Moderförening
2013
2012

Förfaller till betalning

inom ett år

506

452

–

–

senare än ett år men inom fem år

672

472

–

–

–

–

–

–

senare än fem år
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Not 4

Ersättning till revisorerna

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Koncernen
2013
2012

Moderförening
2013
2012

Revision

339

458

103

137

39

14

0

14

378

472

103

151

män

kvinnor

10

27

Andra uppdrag
Totalt

Not 5

Medelantal anställda
Totalt
2013

2012

Moderföreningen
- Kansliet i Stockholm

37

34

Svenska Turistföreningen STF AB
- Kansliet i Stockholm
- A nläggningar; fjällstationer och vandrarhem
Totalt

7

7

14

17

97

105

202

191

114

139

253

242

Under året har 1 691 (1 148) personer arbetat ideellt för föreningen, som stugvärdar, färdledare och funktionärer i lokalavdelningar. En ökning från föregående år pga. att antalet värdar per stuga har ökat. Värdet
av deras ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6	Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Moderförening

Svenska Turist
föreningen STF AB

Totalt

1 677

–

1 677

Övriga anställda

16 789

68 325

85 114

Totala löner och andra ersättningar

18 466

68 325

86 791

7 908

20 698

28 606

(2 067)

(2 111)

(4 178)

1 591

–

1 591

Övriga anställda

15 943

62 375

78 318

Totala löner och andra ersättningar

17 534

62 375

79 909

7 759

19 779

27 538

(2 172)

(2 024)

(4 196)

2013

Styrelse och generalsekreterare/VD *

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)**
2012

Styrelse och generalsekreterare/VD *

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)**

* Ingen ersättning till styrelsen har utgått. VD är heltidsanställd i Svenska Turistföreningen och arvode har
fakturerats Svenska Turistföreningen STF AB med 1 106 tkr (1 050 tkr) samt ersättning för pensionskostnader om 512 tkr (479 tkr).
** Av föreningens pensionskostnader avser 533 tkr (494 tkr) föreningens generalsekreterare/VD. Motsvarande
belopp för koncernen är 533 tkr (494 tkr). Avtal finns med Generalsekreterare/VD gällande uppsägningstid,
med rätt till 6 månaders lön samt avgångsvederlag motsvarande en årslön, vilken utbetalas månadsvis i 12
månader efter uppsägningstidens slut med avräkning mot andra inkomster.
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Not 7

Könsfördelning i styrelse och ledning

Moderförening

Svenska Turist
föreningen STF AB

Styrelsen

36 %

36 %

Ledande befattning

57 %

57 %

Styrelsen

36 %

36 %

Ledande befattning

67 %

67 %

Koncernen
2013
2012

Moderförening
2013
2012

Utdelningar

444

114

347

114

Räntor

203

761

20

351

2013

Andelen kvinnor i

2012

Andelen kvinnor i

Not 8	Ränteintäkter och liknande resultatposter

Kursvinster avseende rörelseskulder
Totalt

–

41

–

–

647

916

367

465

Not 9	Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2013
2012

Räntekostnader

Moderförening
2013
2012

64

37

14

8

Kursförluster avseende rörelseskulder

0

3

–

–

Nedskrivning av värdepappersinnehav

–

–

–

–

–

–

26 520

20 000

64

40

26 534

20 008

Nedskrivning av aktier i dotterföretag
Totalt

Not 10	Balanserade utvecklingskostnader avseende datorprogram
Koncernen
2013
2012

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

12 566

12 804

–

–

–

1 468

–

–

–

–

–1 706

–

–

12 566

12 566

–

–

–10 598

–8 416

–

–

–1 690

–2 512

–

330

–

–

–12 288

–10 598

–

–

278

1 968

–

–

Omklassificering
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets planenliga avskrivningar
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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Not 11 Byggnader (inkl markanläggningar) och mark
Koncernen
2013
2012

Moderförening
2013
2012

Byggnader och markanläggningar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

182 314

178 681

182 314

178 681

4 843

3 633

4 843

3 633

–

–

–

–

Omklassificering
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Direktavskrivning mot statligt stöd eller
motsvarande
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets planenliga avskrivningar

–

–

–

–

187 157

182 314

187 157

182 314

–2 369

–2 269

–2 369

–2 269

–92 266

–86 015

–92 266

–86 015

–6 291

–6 251

–6 291

–6 251

Årets försäljningar/utrangeringar

–

–

–

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

–98 557

–92 266

–98 557

–92 266

Ingående ackumulerade nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

–

–

–

–

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

75 645

77 193

75 645

77 193

21

21

21

21

–

–

–

–

21

21

21

21

75 666

77 214

75 666

77 214

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde
Mark
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Totalt utgående bokfört värde

Taxeringsvärde saknas för merparten av fastigheterna.

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Koncernen
2013
2012

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets planenliga avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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9 078

9 078

342

–

0

Moderförening
2013
2012

–

–

0

–

–

9 420

9 078

–

–

–4 456

–3 753

–

–

–723

–703

0

0

–

–

–5 179

–4 456

–

–

4 241

4 622

–

–
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Not 13 Inventarier
Koncernen
2013
2012

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificering
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Direktavskrivning mot statligt stöd eller
motsvarande
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets planenliga avskrivningar
Omklassificering
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Moderförening
2013
2012

58 666

55 424

10 776

10 104

2 804

3 740

48

684

–

–

–

–

–443

–498

–59

–11

61 027

58 666

10 765

10 777

–84

–83

–

–

–47 677

–43 952

–10 016

–9 918

–4 226

–4 205

–151

–109

–

–

–

–

443

480

59

11

–51 460

–47 677

–10 107

–10 016

9 483

10 905

657

761

Not 14	Pågående nyanläggningar
Koncernen
2013
2012

Ingående balans
Under året genomförda omfördelningar
Under året nedlagda kostnader
Omklassificering
Utgående bokfört värde

Moderförening
2013
2012

1 038

465

144

465

–

–

–

–

15 261

1 038

11 928

144

–541

–465

–144

–465

15 758

1 038

11 928

144

8 636

–

8 636

–

Pågående nyanläggningar avser
Stensdalen, uppbyggnad
Pelletspanna, Abisko

3 142

–

3 142

–

Göteborgsprojektet

3 796

497

–

–

Chapman
Övrigt; Åre Torg, Blåhammaren, Malmö
Utgående bokfört värde

–

156

–

–

184

385

150

144

15 758

1 038

11 928

144

Not 15 Andelar i koncernföretag
Nominellt
värde
Org.nr

Säte

Antal

Aktie

1 000

Svenska Turistföreningen STF AB 556415-4259 Stockholm

100

Bokfört
värde

Bokfört
värde

2013

2012

100

100

Dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB ägs till 100 %.
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Not 16 Varulager
Koncernen
2013
2012

Lager vid fjällstationer och vandrarhem
Lager beställningsvaror
Totalt

Moderförening
2013
2012

6 793

6 253

–

–

14

167

–

–

6 807

6 420

–

–

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2013
2012

Medlemsavisering

1 557

Förskottsbetalda hyror
Förskottsbetalda försäkringar
Upplupna intäkter från externa vandrarhem

1 914

Moderförening
2013
2012

1 557

1 914

786

783

–

–

1 325

1 176

1 325

1 176

615

649

–

–

Övriga poster

5 710

4 158

25

6

Totalt

9 993

8 680

2 907

3 096

Not 18 Kortfristiga placeringar

Placeringar sker enligt den av styrelsen fastställda policyn gällande för tidpunkten av den aktuella placeringen. Initialt kunde placeringar endast ske i stadsskuldsväxlar, kommuncertifikat, bostadsfinansieringsinstitut eller i andra av banker fullt garanterade placeringar. Policy antagen av styrelsen i december 2012
tillåter såväl aktierelaterade placeringar som räntebärande värdepapper och fonder.
Koncernen
2013
2012

Moderförening
2013
2012

Bokfört värde
Noterade aktier

1 585

1 585

1 585

1 585

PM-fond Mega

17 832

32 997

13 569

27 831

Visit Hemavan Tärnaby
Totalt
Börsvärde eller motsvarande

10

0

0

0

19 427

34 582

15 154

29 416

2013

2012

2013

2012

Noterade aktier

3 482

3 177

3 482

3 177

PM-fond Mega

17 832

32 996

13 569

27 831

Visit Hemavan Tärnaby

0

0

0

0

21 314

36 173

17 051

31 007

Bundna reserver

Balanserade medel

Totalt

10

92 279

92 289

Totalt

Not 19 Eget kapital

Koncernen

Ingående eget kapital 2013-01-01
Årets resultat

–

140

140

10

92 419

92 429

Ingående eget kapital 2013-01-01

–

90 244

90 244

Årets resultat

–

Utgående eget kapital 2013-12-31
Moderförening

Utgående eget kapital 2013-12-31
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140

140

90 384

90 384
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2013
2012

Moderförening
2013
2012

Upplupna löner och sociala avgifter

14 197

11 411

2 942

2 654

Förskottsbetalda medlemsavgifter

40 357

38 972

40 357

38 972

6 445

5 414

–

–

771

785

–

383

Beställningsavgifter researrangemang
Reserverad kostnad omstrukturering
Presentkort

1 325

1 281

–

–

Övriga poster

7 299

12 010

4 979

4 978

70 394

69 872

48 278

46 986

Totalt

Förslag till vinstdisposition i moderföreningen
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)
Balanserad vinst

90 244 176

Årets vinst

139 962
90 384 138

Disponeras så att i ny räkning överföres

90 384 138

Stockholm den 26 mars 2014

Peter Nygårds
Styrelseordförande

Ingrid Petersson
Vice ordförande

Bengt Ek

Peter Fredman

Lena M Lindén

Claes Östberg

Helene Beer

Jan Olov Westerberg

Anders Forssten

Annika Hesselvall

Eric Entrena

Magnus Ling
Generalsekreterare/VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2014

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse
Till riksstämman i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Svenska Turistföreningen för år 2013.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn
innebär detta att han har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen
upprättar en årsredovisning och koncernredovisning i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Svenska Turistföreningen för år 2013.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse
som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 mars 2014

Gudrun Borgudd

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
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Jonas Grahn
Auktoriserad revisor PwC

årsredovisning | 65

VÅR HISTORIA

STF GRUNDAS 1885

1888 – DEN FÖRSTA FJÄLLSTUGAN

DET FÖRSTA VANDARHEMMET, 1933

STF grundas på ett möte på Uppsala stadshotel. Det första stora uppdraget var att
göra fjällen tillgängliga och 1887 börjar man
pricka ut de första lederna i fjällen.

En hydda byggs vid Varvekälven på leden
mellan Kvikkjokk och Sulitelma och 1890
ytterligare fem stycken. 1892 byggs Sylarna,
den första fjällstationen med service. STF
bygger också leder, ger ut fjällkartor, lägger
ut båtar och ordnar med tolkar.

Det första vandrarhemmet öppnar i Gränna
1933 och sedan 25 till – helst med cykelavstånd från varandra. Samma år börjar STF
ge ut sin tidning Turist. 1936 ges de första
turböckerna för cykel ut. Semesterlagen
införs 1938.

DAG HAMMARSKJÖLD

40-TAL OCH 50-TAL

1977 – staten tar över ansvar

Många tongivande personer har engagerat
sig i STF under årens lopp. Dag Hammarskjöld var vice ordförande från 1950. Det var
det enda uppdrag han behöll som generalsekreterare i FN. Han testamenterade också
gården Backåkra till oss 1961.

Under kriget stängs många anläggningar
eller används som miltärförläggningar eller
till flyktingar. 1949 invigs af Chapman i
Stockholm som vandrarhem. Med bilen blir
Sverige närmare och med vandrarhemmen
finns det prisvärt övernattningsalternativ.

Statens naturvårdsverk i samverkan med
respektive länsstyrelser tar över huvudmannaskapet för lederna i fjällen, inklusive
broar, vindskydd och roddbåtar, medan STF
fortsätter att äga och driva fjällstationer,
fjällstugor och reguljär motorbåtstrafik.

1985 – TURISMENS ÅR

1991 ÄR VI 343 785 MEDLEMMAR

2000-TALET WEBBEN VÄXER

Fem veckors semester införs 1978 och
vandrarhemmen har rekordår i början av
80-talet. 1985 är turismens år och STF firar
100 år och får 1 miljon kronor i statsbidrag.

På 90-talet säljer IKEA-varuhusen i Tyskland
”Schwedenpaket” med logi på STFs anläggningar. 1992 beslutar STF att driva resebyrån i egen regi och lyfta fram det unika med
att bo på vandrarhem.

Tidningen Turist ökar utgivningen till 5 nr/
år och får ny form 2001. Samma år är det
premiär för familjepris i medlemskapet. 2006
startar ett arbete med att förändra föreningsdemokratin genom att öka medlemmarnas
delaktighet via webben.
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Sov som en prinsessa
STF Lilla Tyresö

Foto: Anette Andersson, Jenny Engström, Peter Rosén, Johan Jeppson, David Erixon, Bosse Lind, Markus Alatalo, Anders Johansson,
Tomas Meijer, Sussi Hoffmann, Babeh Tuloe Shagar, Bertil Johnshamre, Anders Tapper, Fredrik Wallner, Peter Öhman, Mervi Kilpelä,
Nicolai Alsterdal, Bo Karlsson, Håkan Hjort, Per Ranung, Kate Gabor, Bridget Wijnberg, Sofia Olsson, Noomi Riedel, Anders Dahlin,
Markus Westberg, Sabine Klautzsch, Berndh-Joel Gunnarsson, Michael Engmann, Erica Karlsson, Pelle Andersson, Joakim Folke,
Maria Skarve, Nordiska Museets bildarkiv, STFs bildarkiv, Matton Bildbyrå
Produktion: STF i samarbete med Addira
Tryck: Åtta45
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