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Vårt nya vandrarhem i Göteborg är ett bra exempel på
framtidens storstadsboende.
Läs mer på sidan 33

Under 2014 tog vi ett rejält steg mot framtiden, bland
annat genom skicka ut 278 ungdomar på fjällvandring
och få deras syn på framtida fjällturism.
Läs mer på sidan 4

VÅRA HJÄRTFRÅGOR
• god turistisk infrastruktur i hela Sverige
• slå vakt om allemansrätten
• rusta ledsystemen
Läs mer på sidorna 10–13

OM STF
STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och kulturturism
i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 255 000 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 ungefär 65 lokalavdelningar och internationellt samarbetar STF genom vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA,
European Ramblers Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.
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Året i korthet
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STF Göteborg City invigs.

R
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Aurora Sky Station i
Abisko utses till världens
bästa turistattraktion av
Lonely Planet.

STF håller
Riksstämma.

Ett år
Fyra årstider
365 dagar

Ö

H

Nytt franchise
koncept
presenteras.

ST

Årets kudde till STFs bästa
anläggningar delas ut.

SO

Kampanjen Stötta
Kungsleden får uppmärksamhet genom att
Google dokumenterar
leden med sin street
view teknik.

M

M

AR

Dugnadsarbete
genomförs mellan
juni och augusti
i Pieskejaure,
Aktse och
Saltoluokta.

Stensdalsstugan återinvigs.

Get Real 2014 med 278
ungdomar i fjällen genomförs.
STF startar insamlingskampanjen
Stötta Kungsleden.
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”

V
 i kommer att uppmuntra
fler medlemmar som på
olika sätt vill vara aktiva i
föreningen – där finns en
fantastisk potential.”

Generalsekreteraren/VD har ordet
Under 2014 tog vi ett rejält steg mot framtiden. STF är komplex organisation med en intressant
kombination av ideellt och kommersiellt som jag tycker vi balanserar allt bättre. Att få vara general
sekreterare/vd för STF är det roligaste och intressantaste jobbet jag har haft, men också det svåraste.

Framtidssatsningar under året

I Göteborg öppnade vi ett nytt vandrarhem/hotell som representerar det storstadsboende vi tror på i framtiden, smarta
kompakt rum med konkurrenskraftiga
priser i en miljö som andas STF. Tack vara
stöd och donationer kunde vi också återinviga Stensdalsstugan som representerar
framtidens fjällstuga. Vi har till exempel
satt upp sänglampor vid alla sängar drivna
av solceller. Ett annat framtidsprojekt var
att under sommaren skickade vi ut 278
ungdomar på fjällvandring i vårt utvecklingsprojekt Get Real för att fånga nya
idéer om vad unga har för tankar runt
framtidens fjällturism.
Nytt tydligare franchiskoncept

Under året lanserade vi även ett nytt och
tydligare franchisekoncept som jag tror
kommer att betyda mycket för framtiden.
Våra anläggningar är viktiga inte bara för
att de erbjuder bra boenden utan också
för att de möjliggör möten med medlemmar och potentiella medlemmar. Vi jobbar
intensivt med att värva flera intressanta
franchisetagare till vår organisation.
Hållbarhet är en naturlig del av STF

Vi talar sällan i termer av hållbarhet eftersom det är så naturligt för oss. Hållbarhet
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handlar förstås om att värna om natur och
kultur i enlighet med vårt ändamål. Men
listan över vad hållbarhet i övrigt innebär
för STF kan göras lång, t ex att agera
ansvarsfullt i känslig natur, att vi bidrar
till konkurrenskraftiga priser på boende
nästan överallt i Sverige, att vi sprider
kunskap om allemansrätten, att vi stödjer
vandringstrenden och så vidare. Under
året har vi förstärkt vår organisation med
en hållbarhetsansvarig bland annat för att
tydliggöra Hållbar turism inom STF.
Vi ska fortsätta att höras

En av våra viktigaste uppgifter är opinionsbildning. Här agerar vi på flera fronter.
Stötta Kungsleden-projektet är ett bra
exempel på hur vi kan samla pengar och
samtidigt skapa opinion för underhåll
av vandringsleder. Vi ska också fortsätta
att strida för allemansrätten och för att
göra hela Sverige mer tillgänglig med
förbättrad infrastruktur. Turistnäringen
är viktig för Sverige och det är viktigt att
vår näring får samma förutsättningar som
andra näringar bland annat när det gäller
infrastruktur. Genom turismen skapas
många viktiga arbetstillfällen i glesbygden.
I Abisko är STF till exempel den största
arbetsgivaren och tack vare våra medarbetare finns nu underlag för en förskola där.

Vi vill aktivera våra medlemmar

Vår största utmaning inför 2015 är att
värva fler medlemmar. Det ska vi göra
genom att fortsätta att utveckla vår
förening och göra fler roliga och unika
saker. Under sommaren kommer vi bland
annat att genomföra en aktivitet för att få
barnfamiljer att upptäcka fjällen. Vi kommer också att utveckla dugnadsarbetet
och söka fler medlemmar som på olika sätt
vill vara aktiva i föreningen – där finns en
fantastisk potential.
Jag är stolt över att vara en del av STF
och jag vill naturligtvis avsluta med att
tacka alla aktiva medlemmar, franchise
tagare och anställda för det stora jobb ni
har gjort under året för att göra STF redo
för framtiden.

Stockholm i mars 2015

Magnus Ling,
Generalsekreterare/vd

Vårt ändamål

Vi vill

att främja medlemmarnas intresse
av och möjligheter till natur- och
kulturturism i Sverige

få människor att
upptäcka Sverige

Våra strategier

Utveckla vårt varumärke

Utveckla vårt
franchisekoncept
Stärka vår
opinionsbildande roll
genom engagemang
i samhällsfrågor i ett
turistiskt perspektiv

Säkra den interna
effektiviteten

• Bra infrastruktur i hela landet
• Allemansrätten
• Vandringsleder

Våra värdeord

Utveckla konkurrenskraftiga
föreningsaktiviteter

Utveckla våra egna
anläggningar

Våra
hjärtefrågor

• Nyfikna
• Äkta
• Engagerade
• Professionella
• Omtänksamma

Utveckla
företagssamarbeten
Utveckla vårt
hållbarhetsarbete

Vi är

vägen till
äventyret Sverige
STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014
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VÅRA 9 RIKTLINJER för turism-,
frilufts-, natur- och kulturfrågor
1

HÅLLBAR TURISM
Hållbar turism värnar besöksmålens naturoch kulturvärden.

4

SLÅ VAKT OM BULLERFRI NATUR
Alla ska ha rätt att få uppleva bullerfri natur.

7

GOD TILLGÅNG TILL LEDER
Cykelleder, vandringsleder, kanotleder,
skoterleder, skidleder och skidspår bör
underhållas och utvecklas.

6
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2

SLÅ VAKT OM ALLEMANsRÄTTEN
Vår ståndpunkt är att allemansrätten är
mycket viktig för allas möjlighet att uppleva
naturen.

5

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

8

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

3

SLÅ VAKT OM STRANDSKYDD
Miljöer längs stränder och kuster har stort
värde för turism och friluftsliv.

6

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

9

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

Vår förenings- och verksamhetsmodell
STF
Ideell förening

Äger

Medlemmar,
gäster och
givare

Äger

Avtal med

STF AB

Lokalavdelningar

Driver 57 anläggningar i
egen regi
Bedriver opinionsbildning inom natur- och
kulturturism såväl lokalt som för Sverige som
helhet. 65 lokalavdelningar genomför 1 500
aktiviteter årligen.

Erbjuder upplevelser
till STFs medlemmar
och övriga gäster på
300 unika anläggningar
under STFs varumärke.

Fjällstationer, fjällstugor och
vandrarhem/hotell

Värvar nya medlemmar

Genererar gästnätter

Föreningsintäkter

Franchisetagare

1 364 075 gästnätter 2014
Medlemsintäkter,
insamlingar och bidrag
Medlemskap, förmåner.
Andra engagemangs
former, förenings
aktiviteter

UTFALL
VÅRA NYCKELTAL
Antal medlemmar

2014

2013

2012

252 518

266 391

271 879

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 undersökning genomförs 2016.

NÖJDA MEDLEMMAR, index
(mäts vartannat år)

75

NÖJDA FRANCHISETAGARE, index

63

59

64

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för franchiseverksamheten inom
STF och sedan föregående år har ett nytt franchisekoncept med många
förändringar utarbetats och presenterats.

1 364 075

1 355 000

1 384 761

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

309 723

285 216

239 061

1 350

1 924

10 799

77

73

74

ANTAL GÄSTNÄTTER

OMSÄTTNING, Tkr
RESULTAT, Tkr

NÖJDA MEDARBETARE, index

76

KOMMENTAR – AKTIVITETER

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

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014
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VÅRA INTRESSENTER

Medlemmar
Media

Förtroendevalda

Samhälle

Ideellt aktiva

Leverantörer

Franchisetagare
Anställda

Bransch
organisationer

Fackliga
organisationer

Företagssamarbeten
Andra ideella
organisationer

Internationella
samarbetspartners

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.

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

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, Studiefrämjandet,
Håll Sverige Rent, Svensk Turism, Ideell
Arena och WWF.

Samhälle

Kommunikation

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.

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

Företagssamarbeten
Ideellt aktiva

Inom STF görs en stor del av arbetet på
ideell grund. Med ideellt aktiva menar vi
till exempel alla förtroendevalda i lokalavdelningarna, stugvärdar, färdledare,
dugnadsarbetare, vår styrelse, nomineringskommitté och lekmannarevisorer.
Men också de som på andra sätt stöttar
STF med olika arbetsinsatser.
Det är i de ideella lokalavdelningarna
huvuddelen av STFs föreningsaktiviteter
sker. Det är ofta i mötet engagemang
uppstår. Lokalavdelningarna genomför
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Andra organisationer

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, mobilapp, STF Kundservice, tidningen Turist,
Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via riksstämman.
• Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
• Lokalavdelningarnas styrelser och och STFs riksstämmoombud har tillgång
till STFs intranät.
• Mätning av nöjda medlemmar sker vartannat år.
• Årsberättelsen rapporterar årets resultat/verksamhet.
• Regionmöten, konferenser, utbildningar.

Franchisetagare

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

 egelbundna möten och avstämningar.
R
STF Support.
Möjlighet att ingå i franchiseråd och marknadsråd.
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 på våra anläggningar.
D
STF Kundservice.
Mätning av nöjda gäster.
Kommunikation via hemsidan, mobilappen, Facebook, Instagram,
Upptäckarbrevet och Twitter.

Anställda

•
•
•
•
•

•R
 egelbundna möten.
• Årliga medarbetarsamtal med samtliga medarbetare.
• Aktuell information tillhandahålls bl a via chefer,
intranät samt fackliga representanter.
• Regelbundna mätningar av medarbetarindex.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Företags
samarbeten

•S
 TFs varumärke.
• Etik och miljöhänsyn i allmänhet.
• En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling.

•R
 egelbundna möten och avstämningar.
• S amarbetsprojekt kring inköp, miljöfrågor och tillgänglighet.
• Utvärderingar och utvecklingsprojekt.

Samhälle

•A
 tt STF tar ansvar för miljön så långt som möjligt.
• Lagar, förordningar och standarder.
• Att STF deltar positivt i samhällsutvecklingen,
bland annat av närmiljön.
• Att STF tillhandahåller arbetstillfällen på mindre orter
samt är en inkörsport för unga på arbetsmarknaden.

•N
 ärsamhällena/kommunerna.
• Myndigheter rörande våra frågor.
• Kontakt med skolor/universitet, viktiga opinionsbildare
och media.
• TILLSAMMANS-projekt

Andra
Organisationer

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

•V
 ia direkt styrelsemedverkan i ett antal organisationer exempelvis,
Svenskt Friluftsliv, Ekoturismföreningen, Studiefrämjandet och Svenskt Turism,
se sidan 12.
• I övrigt branschdagar, möten, workshops, Almedalsveckan m fl.

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

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.

Att ett etiskt
förhållningssätt
genomsyrar vår verksamhet
och vår hållning mot vår
omgivning, t ex i

• avtal och relation med
franchisetagare
• vår relation till våra ägare,
medlemmarna

Att vi med
utgångspunkt i vår
föreningsidé och våra kärnfrågor
är en aktiv part i debatten för
att skapa en hållbar samhälls
utveckling t ex genom att

• vi är aktiva för bevarandet av
värdefull natur- och kulturmiljö
och tillgången till den
• vi värnar om tillgången till
närområden för rekreation

Att vi tar
ansvar för att föreningen
utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt t ex genom att vi

• a rbetar systematiskt för att
ständigt minska vår miljöpåverkan
• s äkrar en långsiktig hållbar
ekonomisk värdeutveckling
•g
 enomför aktiviteter som gör att
våra medarbetare mår bra
• s kapar tillgänglighet för fler att
upptäcka Sverige

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014
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Våra tre hjärtefrågor
för hållbar turism
Vi står upp för och bevakar frågor som är viktiga för våra medlemmar och för Sverige som
turistland. Just nu fokuserar vi på tre hjärtefrågor: turistisk infrastruktur, allemansrätten och
rustning av ledsystem.

Vad gör STF
• Vi besvarar remisser
• Är representerade i olika organisationer,
styrelser och arbetsgrupper. Vi samarbetar
med andra organisationer
• Skriver debattartiklar
• Underlättar för människor att komma ut
i naturen och lära sig mer om allemansrätten
• Tar fram utbildningsmaterial till skolor
• Har lokalföreningar runt om i Sverige som
ordnar olika aktiviteter och jobbar med lokala
påverkansfrågor
• Gör insamlingar
• Bedriver aktivt PR-arbete, dvs tipsar
journalister om olika aktiviteter och platser
• Genom våra anläggningar runt om i landet gör
vi Sverige tillgängligt för många
• Annordnar läger för tjejer med olika bakgrund
genom verksamheten TILLSAMMANS

Genom ett samarbete mellan STF Blåhammaren fjällstation och det
ideella projektet Hej främling! i Östersund har 20 asylsökande fått en
möjlighet att besöka fjällstationen.
Även STF Saltoluokta fick besök av 50 flyktingar från olika länder
och med olika bakgrunder under året. Initiativet kom från Julia på
Salto som kontaktade INGellivare, en organisation som hjälper nya
invånare att komma till rätta i Gällivare.

”Det uppstod magi då så många vilt
skilda livsöden förenades i den
jämtländska fjällvärlden med kärlek,
respekt och trygghet i fokus.”
Andreas Svärd, Platschefen på STF Blåhammaren
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Vad är den stora utmaningen
för att få besökare till Lappland?
Infrastruktur i form av internationella
direktflyg, fungerande och moderna
tåg, kollektiv transfer direkt till de
turistiska destinationerna från tågstationer och flygplatser i kombination med rustade leder och stugor
anpassade efter den globala rese
Annika Fredriksson, vd
närens behov med utökad service
Swedish Laplands Visitors
och bekvämlighet.
Board

Turistisk infrastruktur

Ett framgångsrikt samarbete

Vi vill att alla ska kunna uppleva Sverige som turist. Därför
måste det finnas:
• Goda kommunikationer till turistiska destinationer i form av
tåg, flyg, buss eller båt.

Samarbetet mellan SJ nattåg och
STF har medfört ett ökat resande till
Abisko och Storulvån. Till Abisko
Turiststation har resandet med tåg
nästan fördubblats under 2014.
Vi har fått mycket positiv respons
på samarbetet mellan STF och SJ.

• Bredband och mobilnät i glesbygden, särskilt som det fasta
nätet monteras ned. Det skapar möjlighet att använda betalsystem, kortterminaler och servicetjänster överallt i Sverige.

Björn Nilsson, vd SJ Norrlandståg

2

Slå vakt om allemansrätten
STF anser att allmansrätten är mycket viktig för allas möjlighet
att uppleva naturen. I alla sammanhang där vi har möjlighet
slår vi ett slag för allemansrätten, ofta i samarbete med Svenskt
Friluftsliv. Vi anser även att turism ska vara en viktig aspekt när
man beslutar om till exempel tillstånd för gruvbrytning eller
byggande av vindkraftverk.
Kunskapen om allemansrätten måste bli starkare. Det är
mycket viktigt att alla förstår vikten av att värna om vår natur,
blir delaktiga och tar ansvar. Vi måste hjälpas åt att se till att
de unga får en grundläggande kunskap och upplevelse av alle
mansrätten.

16
Vi har svarat på

remisser under året

STF har svarat på 16 remisser
angående kommersiell verksamhet i flera nationalparker, något vi
tycker är positivt. Vår åsikt är att:
• Vi vill att nationalparkerna ska
vara tillgängligt för alla. Inga
tillstånd ska krävas
• Det finns bra lagar vad man
inte får göra, men dessa måste
efterlevas
• Det behövs mycket bättre
information

Vad vi gör för allemansrätten
• Skriver debattartiklar. I år har vi skrivit flera artiklar bland
annat tillsammans med Friluftsfrämjandet för att slå ett slag
för att återinföra obligatoriska friluftsdagar i skolan.
• Ger ungdomar möjlighet att besöka svensk natur, till exempel
i samarbete med Stockholms Stadsmission eller via
Tillsammans där svenska tjejer med olika bakgrund bland
annat får åka på läger och lära sig mer om svensk natur.
• Via vår fond Den svenska ungdomens färdefond delar vi
ut ungefär 100 tkr per år till olika aktiviteter. I år fick Tensta
Community center pengar för att delta i Fjällräven Classic,
Bråviksskolan i Norrköping fick pengar till en lägerskola,
Thomasgymnasiet och Sunderby Folkhögskola fick pengar
till en resa till Abisko.
• Under 2014 har vi genomfört Get Real, då vi, tack vare en
generös donation kunde låta 278 ungdomar vara våra test
piloter i fjällen, läs mer på sidan 13.
• Tillsammans med Fjällsäkerhetsrådet tar vi fram ett material
för årskurs 8. Eleverna ska få diger kunskap om fjällsäkerhet
men också lära sig hur man till exempel använder karta och
kompass och vad man till exempel ska göra när det blåser
upp till hård vind.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014
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Behovet av att rusta ledsystemet
Vandring är en av stora resetrender. Sverige har en fantastisk
miljö att vandra i men många vandringsleder är mycket dåligt
underhållna. I övriga Europa byggs vandringslederna ut men i
Sverige tillåts vandringsleder att förfalla. Det vill vi ändra på. Det
är naturligtvis också viktigt att underhålla cykel- och skidleder.

Publicitet 2014
2014 hade vi 8 176 stycken införande i svensk press med ett
PR värde* på 314 382 971 miljoner kr. Införandena nådde
526 788 601 läsare/lyssnare/tittare. STF jobbar aktivt med
att tipsa journalister om vad som händer inom STF. Det kan
vara till exempel om ett nytt vandrarhem, semestertips, den
bästa fjällturen eller lokalavdelningsaktiviteter.
Bland det som väckte mest uppmärksamhet under 2014
var att Lonely Planet utsåg STF Aurora Skystation i Abisko
till världens bästa plats för norrsken, Ramundbergets och
Kebnekaises matkoncept, Unika vandrarhem, Testpiloterna
i Get Real, Googles streatview av Kungsleden, Vinnare av
Årets Kudde, Insamlingskampanjen Stötta Kungsleden, Nya
STF Göteborg City och STF Sågverket som syntes med åtta
sidor i Residence.
* ( PR värdet mäts genom att man tar vad det kostar att annonsera på
samma yta och sedan multiplicerar det med 2,34, då en artikel uppfattas
som mer trovärdig än en annons).

Införande i press gav STF ett PR-värde* på

314 382 971
miljoner kronor 2014

Vad vi gör för att Rusta leder
• Lokalavdelningar runt om i Sverige gör regelbundet insatser
för att förbättra leder, exempelvis rustade STF Karlskoga–
Degerfors leder i Naturreservatet Rävåskulla under 2014.
• Projekt Stötta Kungsleden, läs mer på sidan 20–21.
• STF kommer att stå som värd för Eurorando i Skåne, ett
europeiskt vandringsevenemang som arrangeras vart femte
år. 7 000 vandrare från hela Europa, väntas att delta under
finalveckan den 10–17 sep 2016.
Redan i september 2015 inleds Euroandoåret med det som
kallas Eurorando Walks. Människor från hela Europa kommer att
vandra på olika platser och vid olika tillfällen under ett helt år.

Utmaningar i samband med projekt Stötta Kungsleden
–Att reda ut var gränserna egentligen
går för möjlig samfinansiering mellan
privat- och offentlig sektor, t.ex när
det gäller satsningar längs det statliga
fjälledssystemet, har varit en spännande
utmaning. Konceptet är ju helt nytt, men
jag tror att vi kommer att få se mer av
liknande initiativ i framtiden.
Nils Hallberg, Miljörättsjurist, Naturvårdsverket

Representantskap 2014

STF är representerade i en mängd styrelser och kommittéer, exempelvis
• Svenskt Friluftsliv
• Ekoturismföreningen
• Ideell Arena
• RTS
• Svensk Turism
• Håll Sverige Rent
• Fjällsäkerhetsrådet
• SBO (Svenska Bergsguide
organisationen)
• Svensk Franchise
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• J HT – Jämtland Härjedalens
Turism
• Gränsfjällen Sylarna
• Visit Dalarna
•V
 isit Idre AB och Norra
Dalarnas Turistråd
ekonomiska förening
•K
 iruna Lappland Ekonomisk
förening
• Grövelsjöfjällen Turistförening
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• Ljungdalens Turistförening
• WWF Förtroenderåd
• Skärgårdsstiftelsen
• Fjälldelegationen,
• Marknads- och Tågråd i
Lappland och Jämtland och
Västerbotten
• Gällivare fjällsäkerhets
kommitté
• Landsbygdsnätverket

• Styrgrupp för utbildning
Naturturismutvecklare,
Lapplands Lärcentra
• Fjällsäkerhetskommittén
Jokkmokks kommun
• Deltagare i Swedish Laplands
projekt ”100 anledningar att
besöka Swedish Lapland”
• Nätverket Naturens år
• Studiefrämjandet

Get Real Rapport

Vad tyckte du om Get Real?

– 278 testpiloter i åldern 17–25 år
Tack var en generös donation och bidrag från Svenskt Friluftsliv kunde STF i
samarbete med SJ under sommaren 2014 skicka 278 ungdomar till fjällen för att
få deras syn på hur det ska bli attraktivt att resa till fjällen för unga. Ungdomarna,
hälften tjejer, hälften killar mellan 17–25 år, kom från olika delar av landet och
vandrade i fem till sex dagar på leder mellan STFs anläggningar i Lappland och
Jämtland.
STFs målsättning var att ta reda på vad
som skulle attrahera fler unga att resa till
fjällen. Resultaten är både tydliga och
anmärkningsvärda.
• De vill ha det enkla och det genuina,
nära naturen, gärna med enkel logi.
Många vill kombinera stugboende med
att tälta.
• Internetuppkoppling efterfrågas nästan
inte alls.
• Laddning av mobiltelefonen efterfrågas
i första hand för att de vill använda sin
kamera. Ringa från utvalda platser ville
en del, men långt ifrån alla.

• De vill ha tillgång till butik och
proviant på alla fjällanläggningar.
• Sommarlederna bör ha bättre skyltning
med tydliga avståndsmarkeringar med
stickleder till toppar och sevärdheter.
• Det får inte vara för dyrt.
Sammanfattningsvis – det viktiga är inte
skick på leder, boendestandard, tillgänglig teknik eller servicenivå. Det viktigaste
är bättre och mer lättillgänglig information. Avgörande är också vad det kostar
och hur lätt det är att boka. Om sommarfjället ska attrahera fler unga måste priset
på resa och vistelse sänkas betydligt och
alla resans delar förenklas.

Jag tyckte Get Real var en bra ide som
jag tror behövs. Det var bra arrangerat och det verkade vara många av
deltagarna som var uppe i fjällen för
första gången som fick mersmak. På
fjällen får man ju onekligen tid att lära
känna varandra och det var skitkul att
gå med folk jag inte kände sen tidigare.
Vi hade en riktigt rolig vandring. Jag
läste resultatet häromdagen och tyckte
det var jättekul att det kom fram att så
många inte ville ha internet på fjället,
för det håller jag med om.
Viktor Olofsson från Skellefteå

278
Get Real

unga vandrade i fjällen

Hur är det att vara med på STF TILLSAMMANS*?

Lima Yousef

Jag har varit med två gånger på TILLSAMMANS och det har
varit väldigt lärorikt och mer än bara bra. Jag kom till Sverige
för 10 år sedan och skulle aldrig fått se de här platserna om det
inte vore för STF. TILLSAMMANS-resorna är jättebra och
framförallt viktiga. Att få träffa så många nya personer och
lära sig från varandras kulturer och erfarenheter har gett mig
vänner för livet och det är tack vare STF vi har kontakt än idag.
Skärgården vill jag tillbaka till redan i sommar. Abisko var mer
äventyrligt och ett ställe dit jag skulle vilja åka igen kanske med
min framtida partner.
Lima Yousef från Stockholm är en van deltagare på STF TILLSAMMANS. Hon har inget emot att ta ledarrollen och är glad över att ha
fått åka på två resor med TILLSAMMANS.

* Tillsammans där svenska tjejer med olika kulturell och social bakgrund får åka på läger och lära sig mer om svensk natur.
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Medlemmar
STF är en av Sveriges största ideella medlemsorganisationer med
nyfikna, aktiva och natur- och kulturintresserade medlemmar.

Bli medlem om du vill stödja:

Och vill ha:

• Ekoturism

• Tillgång till tusentals aktiviteter på våra anläggningar och genom
våra lokalavdelningar runtom i Sverige.

• Att göra det otillgängliga tillgängligt och ha en levande
landsbygd.
• Möjlighet till upplevelser i naturen.
• Sveriges unika natur- och kulturmiljöer både idag och för
framtida generationer.
• En organisation som värnar om allemansrätten, upprustning
av leder samt rätten till god infrastruktur i hela Sverige.
• Möjlighet att vara med i en lokalavdelning med aktiviteter i
närområdet

• Inspiration och tips på resmål och sevärdheter, ibland det unika
eller oväntade, genom Tidningen Turist och genom värdarna på
våra anläggningar.

Medlemspris på prisvärt boende
• Fint värdskap, på 350 anläggningar i Sverige och rabatt på
4 300 vandrarhem i 90 länder via Hostelling International

• Möjlighet att engagera dig som dugnadsarbetare, lägerledare etc

Medlemskap 2014
• 252 518 medlemmar
(152 309 hushåll)
• Något färre medlemmar än förra än året.
• Cirka 80 procent av medlemmarna har
valt att förnya sitt medlemskap
• 1 000 fler nya medlemmar rekryterades
jämfört med 2013.

”Ett ekonomiskt stöd till en fantastisk verksamhet som gör det möjligt för oss alla att komma
ut och uppleva Sveriges underbara natur!”
Deltagare i medlemsundersökning

14
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Vikten av medlemmar
Tidningen Turist
I TNS-Sifo:s kvalitetsmätning rankas Turist som en av de tio mest
inspirerande, välskrivna och vänligt välkomnande tidsskrifterna, samt en
av tio med mest informativa annonser. Turist är också en av de titlar som
Sveriges tidningsläsare skulle sakna mest om den inte längre gavs ut.
Turist ökade 2014 utgivningen från fem till sex nummer per år.

STF hade

252 518
medlemmar 2014

Utan nya medlemmar överlever inte STF, därför har
vi på samtliga egna anläggningar utsedda värvnings
coacher. För att öka aktiviteten hos våra franchisetagare
införde vi under året 100 procent värvningsprovision
för det första året en ny medlem värvas. Vi har också
samarbetat aktivt med ett antal anläggningar för att
hitta former för ökad medlemsvärvning och diskutera
hur man kan få ökad förståelse för det positiva med att
värva nya medlemmar.
Högst ökning i värvning i absoluta tal hade STF
Storulvån som ökade sin värvning med över 900 medlemmar till 2 700. Storulvån blev därmed den anläggning
som bidrog med flest medlemmar till föreningen 2014.
Hur blev man medlem 2014
Fjällstationer och
fjällstugor 25 %
Övrigt som STF
kundservice, lokalavdelningar och turistbyråer 5 %

Digitala kanaler
(webb, app
och online
bokning) 44 %

Vandrarhem 27 %

”Kunde man lösa livslångt
medlemskap nu så skulle jag
göra det – för värdegrunden.”
Deltagare i medlemsundersökning

60 % av har varit medlemmarna fem år eller mer,
19 % av dessa har varit medlemmar 20 år eller mer!
Våra medlemmar
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.
STFs nöjd-medlems-index var 75 vid senaste mätningen 2014, vilket
var i stort sett oförändrat jämfört med index två år tidigare. Medlemmarna är nöjda med enkelheten i att bli medlem, STFs boenden, STF
som kunskapsspridare och verksamhetsidén samt tidningen Turist.
Allt fler anger att främsta skälet till medlemskap är att man vill stötta
föreningens idéer.

Medlemserbjudanden utöver det vanliga
genom våra företagssamarbeten

Under året har flera uppskattade erbjudanden möjlig
gjorts tack vara våra samarbetspartner. SJ gav våra
medlemmar förnyad rabatt som stimulerar till att välja
tåget före andra transportmedel. Naturkompaniet har
erbjudit månadens friluftsprodukt tillsammans med
Haglöfs, Tierra och Fjällräven.
National Geografic Live har hållit en unik föreläsningsturné och våra medlemmar har också till exempel
fått fina rabatter hos Kartbutiken, inträden till sevärd
heter och på fästingvaccin.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014

15

Så här styrs STF
STFs styrning utgår från föreningens stadgar och ytterst är det våra medlemmar,
det vill säga ägare som bestämmer verksamhetens inriktning.

ÄGARE

STF ägs av 252 518 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. Antalet
ombud på riksstämman är 55 personer.
Dessa väljs direkt av föreningens medlemmar via hemsidan i en valkrets som omfattar hela Sverige.
På riksstämman väljs föreningens
ordförande, vice ordförande och övriga
styrelseledamöter, nomineringskommitté,
representantskap, valberedning samt revisorer. Styrelsen är identisk för den ideella
föreningen och för aktiebolaget.
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Övriga obligatoriska ärenden vid
stämman är bland annat beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
samt ansvarsfrihet för styrelse.
Dessutom ska styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast
följande kalenderåren beslutas liksom
medlemsavgifter för samma period.
2014 års riksstämma

Helgen 10–11 maj 2014 gick STFs riksstämma av stapeln på Såstaholm utanför
Täby.
STFs ordförande, Peter Nygårds inledde stämman. De närvarande ombuden
fick under förmiddagen bland annat en
dragning om 2013 års verksamhet och en
inblick i vad som hänt under våren 2014.
Efter några formella beslut, ajournerade
sig stämman för att arbeta enligt metoden
Påverkanstorg.
Påverkanstorg

På Påverkanstorget fanns det möjlighet
att diskutera samtliga förslag från STFs

styrelse och motioner från medlemmarna.
Yrkanden och kommentarer sattes upp
på skärmar och en redaktionskommitté
fick i uppgift att sammanställa alla förslag
till ett beslutsunderlag inför söndagens
förhandlingar i plenum.
Grupparbete om STFs framtid

På lördagseftermiddagen genomfördes
ett grupparbete som handlade om STFs
framtid. Grupparbetet inleddes med en
föreläsning av Filip Wijkström, professor
vid Handelshögskolan i Stockholm. Han
pratade bland annat om hur ideella organisationer ibland glömmer bort varför de
finns till, vilket gör att verksamheten i sig
blir ett mål istället för en del i att uppnå
det övergripande målet. Vice GS Sylvia
Nylin och Peter Fredman från STFs
styrelse presenterade bland annat trender
inom föreningslivet och gav exempel
på nya engagemangsformer, läs mer på
sidan 23.
Under grupparbetet fick grupperna
arbeta utifrån följande frågeställningar:

Översikt av styrningen
Föreslår kandidater
till riksstämman.

Nomineringskommitté

Medlemmar

Nominerar kandidater

Väljer ombud till Riksstämma

Utser

Utser

Utser

Valberedning

Riksstämma

Revisorer
Information

Föreslår styrelseledamöter
Utser

Styrelse

Utser

Rapporter
Intern kontroll

Information

Mål, strategier,
styrinstrument

Generalsekreterare/VD

• Varför ska man vara medlem i STF?
• Vilka nya former för engagemang skulle
vi kunna utveckla inom STF?
• Hur bör föreningen hantera motsatsförhållandet mellan medlemsintresset
(ideellt) och franchiseintresset (kommersiellt)?
Lördagkvällen gick i maskeradens
tecken.

för hur vi kan skapa en jämnare beläggning i STFs stugor och en översyn ska
göras för att ta fram en utvecklingsplan för
föreningens verksamhet i väglöst land.
Till STFs styrelse omvaldes 8 av 9 nu
sittande ledamöter. Claes Östberg avtackades efter 10 år i styrelsen. Som ny ledamot
i styrelsen valdes Anna Klingspor.
NOMINERINGSKOMMITTÉN

Beslut

På söndagen återsamlades alla ombud
i plenum för att fatta beslut om STFs
framtid. Mötesordförande Johan Krabb
ledsagade genom förhandlingarna på ett
föredömligt sätt. Bland annat fattades
beslut om en reviderad ändamålsparagraf
för STF och en ny instruktion för förslag,
nominering och val av nomineringskommitté och ombud till riksstämman.
Ett antal motioner bifölls delvis eller i
sin helhet. Ett viktigt beslut är att STF ska
förtydliga sitt opinionsarbete och ta större
plats i viktiga turistiska frågor i samhället.
Styrelsen fick också i uppdrag att tillsätta
en arbetsgrupp med bred förankring inom
föreningen, som får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bryta person
unionen vid tillsättandet av ledamöter i
moderföreningen respektive dotterbolagets styrelse.
Styrelsen fick också uppdrag gällande
fjällverksamheten. En plan ska tas fram

Nomineringskommittén består av 15 personer som väljs på riksstämman och ansvarar för att nominera cirka 110 kandidater
till ombud på riksstämman. På riksstämman 2014 valdes en ny nomineringskommitté inför kommande riksstämma.
Alla medlemmar har möjlighet att
föreslå kandidater till riksstämman. Inför
stämman 2016 ska förslag lämnas till
nomineringskommittén mellan 1 februari
till den 31 maj 2015. Valet görs på STFs
hemsida mellan 1 december 2015 och sista
februari 2016. Alla medlemmar har tre
röster. Valresultatet granskas av föreningens revisorer
REPRESENTANTSKAP

Fem ombud till representantskapet väljs
av riksstämman. Representantskapet har
till uppgift att granska årets verksamhet
under året mellan ordinarie riksstämmorna samt representera medlemmarna
vid STFs bolagsstämma.

VALBEREDNING

Valberedningens uppgift är att förbereda
och lämna förslag till beslut om val av
styrelseledamöter, revisorer, ombud till
representantskap och ledamöter i nomineringskommittén. Valberedningen består av
en ordförande och fyra andra ledamöter.
Mandatperioden är två år.
Förslag till valberedningen bör vara
denna tillhanda senast under februari
månad det år riksstämman samlas.
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.
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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 55 år och
fyra av de nio riksstämmovalda ledamöterna är kvinnor. Styrelsen presenteras på
sidan 19.
Ingen ersättning utgår för styrelse
arbete.
STYRELSENS ARBETE

Styrelsen beslutar om föreningens 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 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 kommentarer kring för föreningen
väsentliga händelser.

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 19. Ledningen sammanträder
normalt varannan vecka.
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 Börje Nieroth 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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Göran Forsell Vänersborg; ordförande i
STF Dalsland (omval)
Pia Jönsson Rajgård Skåne; VD för
Tourism i Skåne AB, ordförande i
Svenska Ekoturismföreningen, (omval)
Tomas Svanström, Östersund;
STF Östersund (omval)
Anita Österholm, Härnösand; ordförande
i STF Härnösand (omval)
Magnus Eriksson, Strängnäs; ordförande
i STF Strängnäs (nyval)
Nomineringskommittéen
Norrland

Anders Brundin, Lycksele (omval), ingår
i arbetsgrupp
Tord Kågström, Kiruna (omval)
Tomas Svanström, Östersund (omval)
Anita Österholm, Härnösand (omval),
vice ordförande, ingår i arbetsgrupp
Svealand

Ordföranden har ordet
Precis som alla andra styrelser är STFs
styrelses viktigaste uppgift att stimulera,
vara bollblank åt och kontrollera verksamheten. Samt förstås att fatta beslut. Men
att vara engagerad i en ideell organisations
styrelse handlar också om att man vill ge
något. Jag, liksom resten av styrelsen ger
av vår tid och vår erfarenhet. Det gör vi
förstås för att vi tycker STF är viktigt och
för att det är spännande att vara med i den
omvandlingsprocess STF genomgår. STF,
som firar 130 år i år, har genomgått många
förändringar under årens lopp och har
alltid utvecklats genom att kunna erbjuda
det där extra som rena kommersiella organisationer inte kan.
Dagens förändringar handlar om att
världen både blir större och mindre. Vi får
flera långväga turister med nya krav, våra
egna ungdomar har andra erfarenheter

representantskap,
representerar ägarna på
Bolagsstämma för STF AB

och turistmöjligheter än vad jag hade som
ung och dessutom har Sverige cirka 1,5
miljoner invandrare som av naturliga skäl
inte har kunskap om svensk natur och kulturarv. Då är det viktigt att vi håller fast
vid våra ideal – att ge fler, oavsett sociala
och ekonomiska resurser, möjlighet att
upptäcka vårt fantastiska land och kunna
bidra till att fler hittar till de smultronställen som finns i äventyret Sverige.

Peter Nygårds
Ordförande STF

Birthe Persson, Karlstad (omval)
Anders Hagström, Örebro (omval)
Amalia Silva Kristoffersson, Stockholm
(nyval)
Lena Hellström, Bagarmossen (nyval),
ingår i arbetsgrupp
Jörg Bassek, Sundborn (nyval);
Birgitta Beiron, Sala (nyval);
ordförande i STF Sala
Götaland

Göran Forssell, Vänersborg (omval),
ordförande, ingår i arbetsgrupp
Bengt Dahlvig, Malmö (omval)
Curth Eriksson, Växjö (omval), ingår
i arbetsgrupp
Anita Högegård, Partille (nyval)
Kjell Knutsson, Vadstena (nyval)
Valberedningen

Torgny Håstad, (omval) ordförande
Pia Jönsson Rajgård (nyval)
Gunnel Ragnhult (nyval)
Ola Bergqvist (nyval)
Christina Frimodig (omval)

STYRELSE
Peter Nygårds
Ordförande
Född: 1950
Ordförande sedan 2012,
ledamot sedan 2004.
Peter är ekonom och samhälls
vetare. 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.
Ingrid Petersson
Vice ordförande
Född: 1958
Ledamot sedan 2006
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.
Helene Beer
Född: 1977
Ledamot sedan 2012
Helene 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.

Bengt Ek
Född: 1945
Ledamot sedan 2005

Peter Fredman
Född: 1965
Ledamot sedan 2008

Lena M Lindén
Född: 1949
Ledamot sedan 2010

Bengt har varit teknisk chef och
major vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna. Sedan 1987
heltidspolitiker. Kommunalråd
i Kiruna fram till 1994 och
därefter fortsatta kommunala-,
landstings- och länsstyrelseuppdrag. Han har 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.

Peter är professor i naturturism
vid Mittuniversitetet och turism
forskningsinstitutet ETOUR på
Campus Östersund, utbildad
jägmästare med examen i journalistik samt doktorandstudier
i skogsekonomi. Tidigare forskningsinformatör på Sveriges
lantbruksuniversitet, handläggare på Naturvårdsverket och
kanslichef för Fjällsäkerhetsrådet. Peter har varit verksam
i flera större forsknings- och
utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat fjällturism
och friluftsutövande. Han har
uppdrag åt Norges forskningsråd.

Lena är utbildad zoolog (ekolog)
vid Göteborgs universitet och
sedan 2004 hedersdoktor vid
naturvetenskapliga fakulteten. Tidigare vd för Stiftelsen
Nordens Ark nära Smögen, en
anläggning för utrotningshotade
djur. Lena har nu gått i pension
men har fortfarande ett antal
nationella och internationella
styrelseuppdrag inom naturskydd och bevarandebiologi.

Eric Entrena
Född: 1974
Personalrepresentant för
Unionen sedan 2012.
Eric har tidigare varit regionansvarig för franchiseanläggningar
i norra Sverige samt arbetat på
STF af Chapman. Eric arbetade
som controller på STF april
2015.
Anders Forssten
Född: 1970
Ledamot sedan 2012
Anders har en magisterexamen
i marknadsföring och har
tidigare varit marknadschef vid
Max Hamburgerrestauranger,
Seamless med stark inriktning
mot hållbarhet och miljö samt
marknadschef på SEQR den
mobila plånboken.

Annika Hesselvall
Född: 1956
Personalrepresentant för
Unionen sedan 2005
Hon har arbetat på STF i över
20 år, de senaste 15 åren som
destinationschef och franchiseansvarig i de flesta delar av
Sverige. Hon är ordförande i
Unionenklubben på STF.
Anna Klingspor
Född: 1959
Ledamot sedan 2014

Jan Olov Westerberg
Född: 1961
Ledamot sedan 2012
Jan Olov är utbildad kulturhistoriker. Han har arbetat på
Riksantikvarieämbetet med
fältinventeringar av fornlämningar, varit på Länsstyrelsen i
Norrbottens län som länsantikvarie/enhetschef och 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.

Anna är civilekonom och har
mångårig erfarenhet av marknadsföring och ledarskap i olika
företag, bl a som VD. Anna
arbetar idag i Brand Stockholm
och Bold som managementkonsult och rådgivare åt företag
och organisationer med behov
av att utveckla sina varumärken.
Anna har varit ordförande för
Friskis&Svettis Riksorganisation
från 2006 men avgick i mars
2014.

LEDNINGSGRUPP
Magnus Ling
Generalsekreterare/vd sedan
2011.

Anders Hallin
Vice vd, Chef Franchise sedan
2013, anställd sedan 2009.

Erica Karlsson
Chef för Projekt- & verksamhetsutveckling sedan 2012.

Sylvia Nylin

Niklas Winbom,
fd Pärnerstedt
Chef Egna anläggningar sedan
2012.

Birgitta Bergman
HR-chef sedan 2008, slutade
april 2015, ny HR chef
Madelene Granath.

Vice Generalsekreterare,
Kommunikations- & försäljningschef sedan 2009.

Lena Walterholm
Administrativ chef sedan 2013.
Sara Wangler
VD-assistent sedan 2009.
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Var med och rusta en av Sveriges
vackraste vandringsleder
- Kungsleden
Google trekking kamera

FAKTA 2014
Insamlat 2014

886 000 kr

Insamlings och adminkostnader

221 000 kr

Bäddmadrasser Abiskojaure

20

25 000 kr

Upprustning Singi

400 000 kr

Inköp inventarier

150 000 kr
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STF började rösa Kungsleden för över 100 år sedan och leden är en viktig symbol för fjällvärlden och möjlig
heten att få uppleva vår svenska natur. Tyvärr riskerar leden att förfalla, som många andra leder. STF vill att fler
ska kunna uppleva vår svenska naturskatt och att den ska bevaras för kommande generationer.
I juni 2014 lanserade därför STF kampanjen Stötta Kungsleden. På stöttakungsleden.se kan man visa sitt engagemang och för 25 kronor bli fadder till en virtuell meter på leden. Huvuddelen av pengarna går till renovering av
stugplatserna längs leden och på kampanjsidan kan man se exakt vilka behov som finns. Planen är att en viss del
även ska gå till rustning av själva leden som Länstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ansvarar för.
Mellan juni och december 2014 har 4 000 faddrar skänkt totalt 886 000 kronor och hittills har nya bäddmadrasser köpts in till stugan i Abiskojaure. Under 2015 kommer bland annat huvudbyggnaden vid Singi att rustas
invändigt och inventarier köpas in till i stort sett alla stugplatser utmed Kungsleden.
Syftet med Stötta Kungsleden är i första hand att samla in pengar till stugplatserna och leden men också att
skapa opinion för vikten av att Sveriges vandringsleder underhålls.
Förutom insamlade pengar har projektet lett till ett stort antal artiklar, och uppmärksamhet både i tv, radio och på
bloggar och av twittrare. Dessutom har Google i samarbete med STF börjat dokumentera Kungsleden med sin
street view teknik, se bilden.
På kampanjsidan stöttakungsleden.se kan du se vem som har stöttat vilka meter och följa insamlingen. Du kan
naturligtvis ge bort metrar av Kungsleden som present. Du får ett gåvobevis och en länk till just dina metrar.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014

21

ELDSJÄLARNA GÖR SKILLNADEN
STF är en ideell förening. Eventuellt ekonomiskt överskott, återinvesteras i verksamheten
för att göra den ännu bättre. För att stödja föreningen är det många som arbetar ideellt för STF.

Dugnad i fjällen under 2014

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.
• Att ekonomiskt stödja våra insamlingsprojekt. Exempelvis
uppbyggnaden av Stensdalsstugan 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 underhålls
arbete på STFs fjällstugor.
• Att delta i föreningens styrning genom att till exempel
föreslå sig själv eller andra som ombud till riksstämman
och rösta på kandidaterna.
• Att genomföra stugvärdsuppdrag eller färdledaruppdrag
• Att vara ledare för Tillsammanslägren.
• Att man som medlem har möjlighet att påverka STF genom
att skriva motioner.

FAKTA 2014
Antal aktiva personer
Lokalavdelningsaktiva

755

Stugvärdar

264

Dugnadsarbetare

121

Färdledare

22

47
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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.
Börje Ericsson, Gunilla Ericsson, Erland Dahlin, Greta Björklund, Ib
Salomon, Håkan Andersson, Jürgen Eckhardt, Hildegard Nufer och Torsten
Gunnarsson målade och renoverade Aktse fjällstuga.
Göran & Anna-Lisa Forsell, Stig Axelsson, Birgitta Lindvall, Per Lindvall,
Kristina Enhus, Mats Lyckvik, Birgitta Carlsson, Råger Palm och Solveig
Palm målade och renoverade Saltoluokta fjällstation.
Göran & Anna-Lisa Forsell gjorde ännu en insats tillsammans med
Bruno Säfströmer, Ronald Larsson,
Per Lindvall, Per Ekwall, Stefan Ekwall,
Marcus Lidström och Richard Sharff på
Pieskehaure fjällstuga
Moje Björn och Agneta Karlsson
lade över 100 timmar av sin sommar på
målning av och renovering av fönster på
Sjöfallsstugan.
Tack för en fanatisk insats!

”Att gå upp på morgonen och äta
frukost med de nya vännerna och
sen gå ut och måla med den härliga utsikten gav mer en känsla av
semester än jobb, dessutom känns
STF som en bra organisation och
det är kul att hjälpa till.”

Marcus Lidström var i Pieskejaure
och målade under sommaren.

Sju trender för engagemang
1. Fokus på resultat.

4. Nördifiering.

	Fokus flyttas till vad olika aktiviteter får för resultat.

	De specialintresserade blir viktiga som målgrupp.

2. Filantropi.

5. Förbi medlemskapet.

	Stora bidragsgivare blir fler och synligare. Även för

	Engagemanget i sig blir viktigare än medlemskap.

dem som ger mindre gåvor blir ideellt engagemang

6. 	Medbestämmande.

mer statusfyllt.

	Medlemmar kräver fler former för delaktighet och

3. Swish-passion.

medbestämmande, och tar större ansvar och mer

	Engagemanget ska vara motståndsfritt, lättillgängligt

initiativ.

och spridningsvänligt. Korta tydliga uppdrag, gärna icke
monitära efterfrågas.

7. 	Hjälpa grannen.
	Viljan att hjälpa till blir lokal och gärna social.

Olika typer av ideellt engagemang inom STF
SPECIFIKT
KORT SIKT
”Action aiders”
Taktiskt engagemang kombinerad med
upplevelse
· Dugnadsarbete
· Att vara stugvärd
· Rusta upp leder

Donationsklick
Spontangåvor med konkret utfall,
· Stötta Kungsleden,
· Bidrag till en vandringsled i närområdet
· Bidrag till utbildning i friluftsliv för ungdomar
eller nysvenskar
PASSIVT
OCH ENKELT

AKTIVT
OCH ENKELT
”Styrelseledamot”
Aktiva investerare i Sveriges framtid och för
svenskt friluftsliv som bidrar med kunskap.
Strategiskt engagemang
· Engagerad i den centrala föreningen
· Engagerad i lokalföreningar

”Aktieägare”
Medlem blir till aktieägare och företaget är
t.ex. ”svensk allemansrätt”. Medlemmen bevakar verksamheten och förväntar sig ständig
”kursökning”, dvs att frågan syns och blir
belyst.
GENERELLT
LÅNG SIKT

Relation

Öppenhet

Engagemang

Källa: Quattroporte

Finanselit skänker bastu
Sju personer bland Sveriges finanselit saknade en bastu vid STF Unna
Allakas när de passerade för två år sedan. Det tog tag i saken och
skänkte 300 000 kr till bygget som nu står klart. Givarna är Marcus
”Husky” Wallenberg (ordförande SEB), Peter Thelin (grundare
Brummer & Partners), Per Hillström (nordenchef Morgan Stanley),
Conni Jonsson (EQT), Michael Wigge (Wigge & Partners), John
Hepburn (rådgivare Morgan Stanley) och Claes Dahlbäck (ledamot
Goldman Sachs).
Givarna hoppas att bastuprojektet ska sprida sig. Enligt Conni
Jonsson finns det fler liknande näringslivskonstellationer som går på
tur i fjällen ”Kanske kan de känna att det vore kul att göra någonting
liknande och stötta STF”
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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.

Markus Kempff, John Andersson, Fredrik Grip, Viktor Malmberg, Marcus
Hyttmo, Viktor Backman och Olle Berglund är några av de hantverkare som
varit med och byggt den nya stugan i Stensdalen.

Stensdalsstugan återinvigd
Återuppbyggnaden av Stensdalsstugan har varit möjlig genom donationer både från privatpersoner och företag – totalt har ni medlemmar
bidragit med över 1 miljon kronor!
I juni invigdes nya Stensdalsstugan – En liten stuga på fjället, men
ett stort steg för STF, som generalsekreterare Magnus Ling sa när stugan
återinvigdes.
Den nya stugan har 22 bäddar fördelade på fyra 4-bädds rum och
ett 6-bäddsrum. Det finns en myshörna (lounge) och en stor köksö samt
vedspis, kamin, affär, torkrum, matsal och en stor entré där man kan ta
av sig kläder. Med hjälp av stora solcellspaneler finns det nu ljus både i
kök, matsal och till läslampor.
Bygget hade inte varit möjligt utan hjälp med material och transporter från olika lokala företag.

Hågestaprojektet

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.
Stugvärden gör en ideell insats då ersättningen är
låg. Under 2014 hade vi totalt 261 stugvärdsuppdrag
med fördelning på 103 vinteruppdrag och 158 sommaruppdrag.
För att bli stugvärd genomgår man STFs stugvärdskurs med grundutbildning kring drift, gästservice, ekonomi och säkerhet. Under 2014 genomfördes
två stugvärdskurser en i Abisko och en i Storulvån.
Antalet sökande var 363 personer till 60 platser.
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I STF Sollefteå lokalavdelnings regi har några entusiaster röjt och delvis markberett
ett motions- och utflyktsområde på en mycket centralt
belägen ö mitt i Ångerman
älven som delar staden i två
delar. Ön heter Hågestaön.
Syftet är att erbjuda en
möjlighet att njuta av en
motionsrunda i vacker natur. Vintertid kan man promenera, gärna med
hund, och åka skidor i mycket lätt terräng. Ett nytt förråd har byggts för
att härbergera nödvändig utrustning och delas med Friluftsfrämjandet
som driver Mulleverksamhet på ön.
Bidrag har erhållits från Leader och verksamheten drivs delvis
som studiecirkel genom Studiefrämjandet. Nästa steg blir att nu till
våren bygga ett utegym någonstans efter slingan. Ytterligare planer
finns på äventyrspark för barn, för att öka attraktionen för bl.a.
Mulleverksamheten, allt med tanke på att få intresserade föräldrar att
aktiveras inom vår förening. STF behöver ständig påfyllning av yngre
generationer.

lokala krafter
Hänt under året

Lokalavdelningarna

Totalt utbildade föreningsverksamheten inom STF drygt
70 personer 2014, vilket innebär att 80 procent av årets
90 nyvalda ledamöter fått utbildning för nyvalda styrelse
ledamöter.
Sex regionala träffar genomfördes under hösten 2014.
Syftet med dessa träffar var att diskutera nya ekonomiska
riktlinjer med lokalavdelningarna och uppdatera deltagarna
om vad som händer inom STF i stort. Totalt hade dessa sex
träffar 148 deltagande ledamöter från 58 av 65 lokalavdelningar.
Under 2014 har medlemmar bland annat från Hedemora
och Piteå hört av sig med intresse av att starta upp nya lokal
avdelningar.

STF har 65 lokalavdelningar och 755 funktionärer som
arbetar ideellt i styrelser och i andra roller. Drygt 13 000
medlemmar har valt att tillhöra en lokalavdelning. Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift är att erbjuda naturoch 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.

Hej!
Ville bara kort tala om att under 2014 har vi:

STF Norra Roslagen vandrar med gymnasiet
STF Norra Roslagen brukar varje år ta med årskurs ett från
Bruksgymnasiet i Gimo på en vandring längs upplandsleden
med mål Risön, en lägergård i Florarnas naturreservat. Under
3 dagar vandrar de ut med cirka 30–40 elever åt gången för en
övernattning i stugor, korvgrillning och gemenskap. Vandringen är mycket uppskattad bland eleverna.

- rekryterat 7 nya medlemmar till STF
- rekryterat 31 medlemmar till vår avdelning
- fått remisser som besvarats i ett par angelägna ärenden
- deltagit i den av Länsstyrelsen inbjudna ”Samrådsgrupp
för naturfrågor”
- ökat deltagarantalet på våra aktiviter med i snitt
7 personer och det är det bästa på några år
- ekonomiskt går vi på ett litet plus vid årsskiftet. Vi har
guidat 4 Länsstyrelsevandringar och fått kulturstöd från
Studiefrämjandet för de flesta av våra aktiviteter.
Med vänlig hälsning
Ingrid Lönn
Ordförande STF Södra Halland

Ing-Britt

400
deltagare

STF Karlskoga-Degerfors är en aktiv
lokalavdelning som dels gjort en egen led,
STF-leden och dels hjälper ensamkommande flyktingungdomar. De firade 25-års
jubileum under året och har hunnit med över
1 000 aktiviteter sedan start.
Lokalavdelningarna i ABC län medverkade på Vildmarksmässan på Älvsjömässan
den 7–9 mars. Intresset var stort för STF
och den lokala verksamheten. Totalt fick
lokalavdelningarna i ABC-län nästan 100
nya medlemmar som anslöt sig till någon av
lokalavdelningarna.

Årets folkbildningsstipendiat 2014
Årets folkbildningsstipendiat 2014
var STF lokalavdelning Stockholms
ordförande Ing-Britt Källman.
Motiveringen löd: Ing-Britt har under
många år engagerat sig ideellt för
att berika Stockholmarnas fritid. Hon
är en sann folkbildare som sprudlar
av energi och att få dela med sig till
andra.

STF Strängnäs anordnade en äventyrsdag i samarbete med Friluftsfrämjandet
och Studiefrämjandet. Målet var att besökarna skulle få pröva på olika vildmarksaktiviteter. Antalet deltagare var ca 400
personer, främst barnfamiljer.

Jubileum under 2014

30 år
STF Blekinge 40 år
STF Skellefteå 40 år
STF Örebro 40 år
STF Åsbo
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Våra anläggningar
Vår anläggningar, det vill säga det boende vi erbjuder på
350 platser runt om i Sverige ger våra medlemmar möjlighet
att upptäcka unika platser i Sverige.
Tre olika delar av Sverige

Unika i fjällvärlden

Vandrarhem och hotell
– kust och landsbygd

Fjällstationer, fjällstugor, vandrarhem
och hotell för den som vill uppleva de
svenska fjällen.

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

Storstadsboende

Prisvärda vandrarhem och hotell i
städerna, även för affärsresenären.

Våra egna anläggningar
Vi driver totalt
Totalt

57 anläggningar själva.

51 fjällstationer/fjällstugor och

6 vandrarhem/hotell.

Under 2014 öppnade vi även ett nybyggt hotell/
vandrarhem i Göteborg, läs mer på sidan 37.

STF vänder sig till människor

FAKTA

2014

2013

357

354

Fjällstugor

43

43

Fjällstation

8

8

306

300

1 364 075

1 355 000

255 998

230 560

1 350

1 924

Antal anläggningar
Typ av anläggning

Vandrarhem/hotell
Antal gästnätter
Nettoomsättning, tkr
Resultat, tkr
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• med intresse för att resa i och upptäcka Sverige
• som vill engagera sig för natur- och kulturmiljöer samt friluftsliv
• som vill värna om och främja natur- och kulturturism ur ett hållbart
perspektiv.

Franchiseanläggningar
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Totalt 300 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 28.

132

av STFs boenden
har bastu

Våra boende

Fördelning STFs omsättning
Franchiseverksamhet
ca 5 %

Föreningsverksamhet
ca 20 %
309 723
Tkr
STF egen drift ca 75 %

Fördelning gästnätter
STF egen drift
ca 25 %

Franchiseverksamhet
ca 75 %
1 364 075
gästnätter

Gästnätter 2014
Under 2014 hade vi totalt 1 364 075 gästnätter på
STFs anläggningar, vilket var något mer än under
2013. Intäkterna från affärsverksamheten ökade
mer, med 11 procent. Att intäkterna ökar mer än
antal gästnätter beror på att antalet gäster har ökat
mer på våra egna anläggningar. Anledningen är
dels vårt nya vandrarhem i Göteborg men också på
att gästerna handlar mer i butik och restaurang. Allt
fler söker sig dessutom norrut under de mörkaste
månaderna runt nyår, då många anläggningar
tidigare höll stängt. Dessutom hade flertalet fjäll
anläggningar en ökning av antalet gästnätter under
sommaren – ett fantastiskt väder bidrog men också
det ökande intresset att vistas i naturen och ha en
aktiv semester. Bland franchisetagarna märker man
en tydligt högre beläggning under lågsäsong än
hos konkurrenterna utanför STF, medan det under
juli och augusti är ungefär lika fullt överallt. Detta
visar på vikten av ett starkt varumärke när konkurrensen om gästnätter hårdnar.

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

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
Boende med privata eller gemensamma faciliteter. Boende i egna eller delade sovrum, med eller utan våningssängar, ibland finns familjerum som
alternativ. Gästerna har ofta tillgång
till kök och allmänna utrymmen.

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.

Årets gästnattsökning

Årets gästnattsökning

Årets gästnattsökning

vandrarhem/hotell
med fler än 5 000 gästnätter/år

vandrarhem/hotell
med färre än 5 000 gästnätter/år

fjällstation

STF Hemavan, Lappland

STF Ihre Gård, Gotland

STF Kebnekaise, Lappland

STF Hemavan, Lappland +24 %,
en målmedveten satsning, ihärdigt
arbete och en vilja att lyfta anläggningen med kvalitet i alla delar har
gjort anläggningen till en självklar
möteplats för gäster i Hemavan under
årets alla månader.

STF Ihre Gård, Gotland +68 %,
kombinationen av bra boende och
en uppsjö av aktiviter lockar många
nya gäster. Lägg sedan till en suverän
lammgrillning, genuint hantverk och
en sann entreprenörsanda så har du
ett vinnande koncept.

”All time high” räcker inte längre! Nu
har de siktet inställt mot nya höjder.
Genom storytelling lyfter de inte bara
historien om fjällpionjärerna och förstagångsbestigarna utan också historien
om de starka kvinnorna, det varma värdskapet och inte minst den goda maten.
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300 entreprenörer
– våra franchisetagare
Ett gott värdskap är något våra gäster har vant sig vid och tar för givet hos STF.
Ett femtiotal anläggningar driver vi i egen regi men det stora flertalet av våra anläggningar
drivs av cirka 300 franchisetagare runt om i Sverige.

Uppdaterade franchiseavtal
STF är Sveriges äldsta franchisekedja, fast 1933
kallades det arrende. STFs system för franchise har
i stort sett varit det samma sedan starten och under
senare år har det stått klart att systemet lappats och
lagats i så stor utsträckning att det var dags för en
större förändring.
På den årliga värdkonferensen i slutet av november
2014 kunde STF presentera ett helt nytt genomarbetat franchisesystem som successivt träder i kraft från
årsskiftet 2014/15. I korthet bygger det på ett antal
byggstenar som underlättar franchisetagarens vardag
och stärker dennes lönsamhet.

Välkommen att bli
franchise tagare
i stf

ett framgångsri
kt koncept

De viktigaste är
• Anpassade avgiftsnivåer i procent av omsättning
• Kvalitetssäkring
• Tydliga skalfördelar för franchisetagaren
• Tydligare koppling till STFs medlemmar och fördelar med att värva medlemmar
• Fokusering på försäljning och möjligheter att arbeta med våra stamgäster
Utöver detta arbetar STF mer samlat och målmedvetet på att tydliggöra vår roll som
franchisegivare i syfte att attrahera fler högkvalitativa anläggningar till vårt nätverk.
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Genom franchisetagarna
kan vi leva upp till vår vision
Genom det rikstäckande nätverket
av franchisetagare lever STF upp till den
ursprungliga tanken om ett vandrarhem
på cykelavstånd, var än du befinner dig
i Sverige. I valda delar av övre Norrland
får man trampa på en bit för att klara
detta, men i Syd- och Mellansverige finner du oftast ett vandrarhem på bekvämt
avstånd.
De närmare trehundra franchisetagarna i STF står för närmare 80 procent
eller drygt en miljon av STFs gästnätter
och att nätverket av franchiseanläggningar är viktigt för våra medlemmar
vittnar en hög andel medlemsgästnätter
om. För många är det just den där lilla
speciella anläggingen bortom allfar
vägarna, som är orsaken till att man går
med i och stannar som medlem i STF.

Vad är det bästa med att vara
vandrarhemsvärd?

Hur gör ni för att skapa spännande
paket till era gäster?

Hur kom det sig att du började driva
det nya vandrarhemmet på Svartsö?

Det roligaste med att vara värd är mötet
med alla gäster. Det är kul att jobba
efter STFs riktlinjer och att guida
besökarna vidare till nästa smultronställe.

Vår målsättning är att alla paket ska
omfatta minst två nätter för att få
gästerna att stanna hela helgen. Det är
viktigt att tänka på att ge gästen mervärde i paketen. Vi har riktat in oss på
sevärdheter och upplevelser som inte
finns med i turistbroschyrerna, till
exempelvis undangömda badstränder
eller att prova på olika saker. Jag är
finsnickare i grunden och Pia gillar
bakning så vi har bland annat haft
kurser i intarsia och bakning. Vi har
även en del samarbeten med andra lokala aktörer om det stämmer överens
med vår standard.
Varje dag leder vi en kvälls- eller
morgonpromenad med gästerna och
berättar om omgivningarna och vilka
aktiviteter som finns. Under året har
vi också byggt ett utomhuskök.

För fem år sedan stängde det pensionat
som fanns på ön och sedan dess har en
plats för besökare att stanna över natten
saknats. Vi öppnade anläggningen i
somras och det var verkligen kul men
samtidigt en cirkus att komma igång
med allting. Att vara medlem i STF är
för mig en självklarhet.

Hur gör du för att skapa spännande
paket till dina gäster?

Jag gör paket av det som finns runt
vandrarhemmet. Man kan till exempel
kombinera ett fiskekort med ett fiskepaket. Dessutom samarbetar jag med
andra lokala aktörer för att locka fler
besökare till oss båda.
Eva Garami
STF Långasjö Vandrarhem

Lotten Andersson
STF Svartsö Vandrarhem

Pia Åkesson, Jesper Persson
STF Lugnåsberget Vandrarhem

Hur länge har ni drivit
vandrarhemmet med STF?

Jag och Janne tog över driften av
vandrarhemmet vid Snöå Bruk i maj
2014. Vandrarhemmet har varit med
i STF under en lång tid och vi tyckte
att STF var ett starkt varumärke som
vi ville fortsätta att samarbeta med.

Hur kom det sig att ni startade
verksamheten i Storlien?

Det finns så otroligt mycket att
uppleva i Storlien. Själv spenderade
jag mycket tid här som barn, i den
fantastiska natur som fick mig och
Niklas att flytta hit. Vi vill dela med
oss av Storlien och för att fler ska
kunna uppleva naturen behöver de
någonstans att bo. Därför startade vi
upp driften på Storliens Fjällgård. Att
vara med i STF var självklart då det är
en organisation som står för att främja
den genuina fjällturisten precis som
vi vill göra. Vi når också ut till fler
gäster med hjälp av STF. Att få träffa
alla härliga gäster som bor hos oss är
fantastiskt.
Tina och Niklas Holmedahl
STF Storliens Fjällgård

Ni erbjuder många paket, varför då?

Konceptet Ät hos en bybo eller Matsällskapet, som vi fick utmärkelsen för
blev mycket uppmärksammat och det
var jättekul att vinna priset.
Att vara en del av STF tycker jag
är naturligt, då vår värdegrund och
målsättning stämmer överens med
STF. Det är inte bara boendet som är
viktigt utan helhetsupplevelsen.

Vår vision är att vara ett resmål i sig,
för privatresenärer på helgerna och
en konferensanläggning för företag
på vardagar. Det är lätt att sätta ihop
paket av det som finns att tillgå i
trakterna runtomkring. Det blir lite
mer jobb när man blandar in andra
aktörer men också många fördelar. Vi
älskar båda att jobba med människor
och det är kul att kunna ge gästerna en
upplevelse utöver vad de förväntat sig.

Paula Quinones
STF Nordmaling/Lotshuset Vandrarhem

Maria Ljunggren, Jan Egermalm
STF Snöå Bruk Vandrarhem

Lotshuset vann utmärkelsen
årets upplevelse.
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Nya smultronställlen
Stf Helsingborg/Lilla strandgatan
(Skåne) en topprenoverad anläggning
ett stenkast från färjorna till Helsingör.

Utbyte av erfarenheter

STF Nyrups naturhotell (Skåne)
”utomhusrum”, inrett med riktiga sängar,
oljelampa och tvättfat.
STF Ängelholm/Klitterbyn (Skåne)
högkvalitativa stugor omgärdad av vacker
tallskog och lång sandstrand.
STF Nya Karlskrona Trossö (Blekinge)
med anor från 1700-talet, på bekvämt
gångavstånd till småbåtshamn och stadens
många attraktioner.
STF Vimmerby/Nossenbaden
(Småland) intill Nossen-badet i närhet till
Vimmerbys spännande aktiviteter.
STF Norrköping/Centralstationen
(Östergötland) i stationshuset omgiven
av svensk järnvägsarkitektur med gång
avstånd till det mesta.
STF Stockholm/Gamla Stan (Stockholm)
endast 250 meter från Stockholms slott,
med utsikt över Mälaren, mitt i Stockholm.
STF Svartsö (Uppland) på Svartsö
Skärgårdshotell & Vandrarhem finns olika
boende för en skärgårdsvistelse.
STF Nyhyttans Kurort (Västmanland)
vackert beläget i en gammal bergsmansgård med unikt inredda rum.
STF Almdalens Fjällgård (Jämtland)
fjällgård med anor från 1800-talet i naturreservatet Hotagen med 9 km från närmsta
bilväg.
STF Nordmaling/Lotshuset (Ångermanland) lotshuset i Järnäsklubb är vackert
beläget vid havet utanför Nordmaling.
STF Örnsköldsvik/Veckefjärden
(Ångermanland) njut av utsikten från den
stora terrassen eller gå en runda på en av
Norrlands högst rankade golfbanor?
STF Burträsk/Edelvik Folkhögskola
(Västerbotten) intill vackra sjön Burträsket
i genuin herrgårdsmiljö med närhet till
naturen.
STF Lövånger/Kyrkstad (Västerbotten)
tillbringa natten i en av de trivsamma
kyrkstugorna, som traktens folk gjorde när
kyrkstaden var en naturlig mötesplats.
STF Lannavaara/Kristallen (Lappland)
fantastisk natur, fint hantverk, möjlighet att
besöka en av nordens största mineralsamlingar eller lära sig att vaska guld.
Stf Tärnaby/Åkerlundska Gården
(Lappland) bo naturskönt i fjällsluttningen
mittemellan Ingemarbacken och Anjabacken, men ändå nära centrum av Tärnaby.
Stf Umnäs (Lappland) fiska, vandra i de
fjällen eller baka tunnbröd i anläggningens
egna stenugnsbageri.
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Hur känns det att ha blivit en del av
STF och hur fick ni er unika ide?
Att bli en del av STF kom för oss ganska
hastigt men det kändes rätt och vi bestämde
oss snabbt. Hittills är vi jätteglada över att ha
gått med, STF verkar vara en mycket proffsig
organisation. Jag och min kollega tycker att
det gör gott att vistas i skogen och ville dela
med oss av det. Efter en stunds funderande
snubblade vi över en Jurta och kände direkt
att det var rätt. Våra Jurtor är tillverkade i
Mongoliet av en familj, i Nyrup kallar vi det
yllehydda. Den bra isoleringen gör att de är
bekväma att bo i och vi kan erbjuda en bättre
standard än vad vi först tänkt. Det är glamping (glamorös camping) som vi erbjuder.
Cecilia är en av värdarna på STF Nyrups naturhotell, som erbjuder en upplevelse där gästerna
sover mitt i skogen i tält som är inredda i hotellstandard men utan el och rinnande vatten.

Tack vare utbyte av erfarenhet,
genom besök hos varandra,
regionala träffar och en årlig
värdkonferens hjälps vi åt att
utveckla verksamheten och
skapa ännu bättre förutsättningar för ett hållbart företagande samtidigt som vi får
nöjdare gäster.

17
under 2014 har

nya anläggningar
anslutit sig till STF

Från jurtor i den skånska bokskogen till anrika byggnader
mitt i turisttråken i Gamla stan,
Stockholm.

STF Hotell och
Vandrarhem Örebro/Livin´
Örebro/Livin´ Hotell & Vandrarhem är
miljömärkta sedan 2011 med The Green Key.
Dessutom har man som strategi att anställa
långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och
utrikesfödda personer. Att ge människor en
chans är viktigt för ägaren Anders Hagström.
Varje vardag serveras sopplunch, där del av
intäkterna går till en biståndsorganisation.

Att driva anläggning är ofta en livsstil
Många av franchisetagarna kommer från helt andra
bakgrunder än hotell och restaurang och har ofta
satsat på vandrarhemmet som en livsstil. Kombinationen av spännande personligheter med olika
erfarenheter och STFs varumärke och kunskap ger
mycket goda förutsättningar för att skapa unika
upplevelser för våra gäster.
Genom STFs franchisesystem får många små
anläggningar, som annars skulle ha mycket svårt att
synas i mediebruset, en möjlighet att hitta en stor
marknad av intresserade och lojala gäster.

Sverige runt

Gatukonst hos STF Malmö City
”I maj gästades Malmö av ett flertal svenska och
internationella gatukonstnärer i samband med
festivalen Artscape 2014. STF Malmö City tog
chansen att, genom ett samarbete, passa på att
öka sin ”fun-factor” och piffa till sin fina terrass!
Fyra konstnärer lade ner åtskilliga timmar på
detta verk som hittills fått mycket fin respons
från våra gäster. För mer information om artisterna och festivalen, se www.artscape.se”.

Sveriges minsta vallokal!
Kebnekaise fjällstation fick besök av en
flygande vallokal. Ett 40-tal personer,
både personal och turister fick möjlighet att lägga sin röst i Sveriges minsta
(?) vallokal. Stämningen var uppsluppen
och kommentarer som ”vilka goda kuvert”
blandades med musikunderhållning.

Expedition Clean-Up Kebnekaise
I mars 2012 störtade ett Herculesplan rakt in i Kebnekaise. Fem personer omkom och
uppskattningsvis 40 ton vrakdelar, varav 10 000 liter flygbränsle, spreds i området.
STFs Generalsekreterare Magnus Ling deltog i Expedition Clean-Up Kebnekaise
under 2014 då Håll Sverige Rent tillsammans med Försvarsmakten städade Kebnekaise.
Håll Sverige Rent städade skräp som ovarsamma besökare gjort sig av med. Försvarsmaktens bergspluton bärgade haveridelar.

Urban Deli gästspelar på af Chapman
För andra året i rad firade Urban Deli
sommar på af Chapman, STFs klassiska
vandrarhem på Skeppsholmen. Gästerna
bjöds på innovativ och god gatuköksmat
och även musik vissa kvällar.
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Elsa gör comeback
på STF Kebnekaise

Dag Hammarskjölds Backåkra
Mitt ute på heden omgivet av naturreservat ligger den vackra fyrlängade skånska gården Backåkra som var tänkt att bli Dag Hammarskjölds fasta plats i Sverige och som
STF ärvde 1961.
Dag Hammarskjölds önskan var att Backåkra skulle användas av organisationer
som FN, Svenska Akademien, STF, svenska universitet, Svenska Naturskyddsföreningen, Skånes Naturskyddsförening, Linnésällskapet och föreningar som har som ändamål
att främja naturvård, kulturvård, lokalhistoria och musik. På gården finns bland annat
ett museum över Dag Hammarskjöld.
Tyvärr har Backåkra varit stängt under några år eftersom STF inte har kunnat hitta
finansiering att renovera gården. Under 2014 har STF, Svenska Akademien och släkten
Hammarskjöld bildat en stiftelse med syfte att äga och förvalta Backåkra. Nu pågår
Elsa Göransson levde och verkade på
arbetet med att få en huvudfinansiär för gårdens renovering. Glädjande nog har vi
STF Kebnekaise mellan 1930–60 talet.
preliminära positiva signaler från en möjlig givare.
Den gemensamma måltiden var en viktig
del i hennes värdskap. Under sommaren 2014 återinvigdes en nyrenoverad
restaurang under namnet Elsas kök på
Solceller i fjällvärlden
fjällstationen.
På fyra av våra fjällstugor har nya
–Vi har valt att lägga fokus på en tre
solceller och parabol installerats
rätters måltid. Temat är gott, enkelt och
under året: Stensdalsstugan,
rejält. Råvarorna är till stor del lokala och
Sälka, Kaitumjaure och
traditionella tillagningssätt som rökning,
Alesjaure.
syltning, saftning och syrning ger maten
fjällstugor med nya solceller
smak av historia samtidigt som det är kokkonst som används alltmer idag, säger Mats
Svedberg, kökschef på STF Kebnekaise.
Restaurangen säljer också Elsas
Norrsken i Abisko och Aurora Sky Station
matlåda som är en rejäl portion husmans– utsedd till världens bästa upplevelsen av Lonely Planet
kost tillagad på plats. Perfekt att stoppa i
mikron eller värma på friluftsköket.

4

STF Helags samlade in

–Vi är oerhört glada över denna nyhet från Lonely Planet, säger Helena Runeberg, platschef
för STF Abisko. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för Norrskensturismen och Aurora Sky
Station betyder mycket även för andra företag här i Abisko.
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40 000
till den utrotningshotade
fjällräven

Mysbelysning

STF Göteborg City

nytt hotell och vandrarhemskoncept i Göteborg
I mars 2014 öppnades STF Göteborg
City på Drottninggatan – ett urbant basläger i hjärtat av Göteborg. STF Göteborg
City har en generös lobby med sköna fåtöljer, en brinnande brasa och ett delicafé för
både nattgästen och göteborgaren. Allt för
att skapa en inbjudande miljö för möten,
arbete och umgänge.
Inspirationen till färgval och design
nere i lobbyn är hämtad från Göteborg.
Resten av hotellets design följer en resa
genom Sverige, med olika färgkombinationer som symboliserar södra Sverige,

mellersta Sverige och norra Sverige. Det är
de små detaljerna som gör hotellet unikt,
exempelvis med citat hämtade från STFs
historia och den lilla klätterväggen istället
för en traditionell hängare i hallen. White
arkitekter har formgett interiören.
Det finns 102 kompakta, prisvärda rum
och 309 bäddar i form av enkelrum och
dubbelrum, fördelade på tre våningsplan.
Standarden för hotell och vandrarhem
är densamma, men väljer du vandrarhem
bestämmer du själv om du vill ha och
betala för bäddning, städning och fru-

kost. Naturligtvis finns ett gästkök. Alla
rum har tv, toalett, dusch, gratis wifi och
smarta lösningar för att ladda gästernas
elektroniska resekamrater. Möblerna är
nordiska och sängarna från Värmland. Ett
enkelrum blir snabbt ett dubbelrum när du
fäller ner den väggfasta översängen.
Gästerna har genomgående gett
Göteborg City ett mycket fint mottagande
och vandrarhemmet ligger på topp bland
recensioner och gästomdömen.

STF på AXA Fjällmaraton
AXA Fjällmaraton mellan Edsåsdalen och Vålådalen gick av
stapeln i början av augusti. STF var på plats med marknads
aktivitet som gick i blått och gult. Fokus var att göra STF
synlig för målgruppen löpare, berätta om bästa löpsträckorna
till fjälls och STF.
STFs stuglöpare Erik och Johan var på plats för att berätta
om när de springer runt mellan STFs fjällstugor i Jämtland
för att byta av de ordinarie stugvärdarna. Det kan handla om
några dagar eller timmar för att stugvärden ska få en liten
paus och kunna ge sig ut på egna turer. Många blev intresserade och anmälde sig till att följa med på nästa sträcka.
Det värvades även nya medlemmar och stämningen var
fullständigt på TOPP!
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VÅRA GÄSTER SKA TRIVAS
Blommor på
rummet

En bra värd kan konsten att få sina gäster att känna sig välkomna.
Det innebär en blandning av god service, bra bemötande och kvalitet – gästfrihet helt enkelt.
GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

På STF vill vi förstås att varenda gäst
ska få ett varmt välkomnande, en trevlig
vistelse och ett minnesvärt avsked och det
vill naturligtvis våra värdar också.
GÄSTRECENSIONER

Sedan 2013 mäter vi gästnöjdhet enligt en
gemensam mall på våra egna fjällstationer/
vandrarhem/hotell för att få en återkoppling på olika aktiviteter.
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.
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.
KLASSIFICERINGAR

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.
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Nackdelen är att gästen inte alltid vet vad
hen kan förvänta sig. För att bli tydligare
har vi utvecklat ett helt nytt klassificeringssystem tillsammans med Sveklass,
specifikt för vandrarhem. Sveklass är ett
dotterbolag till Visita och hanterar även
klassificeringen av hotell och campingplatser. Alla anläggningar som ansluts via
STFs nya franchisesystem kommer att ingå
i klassificeringen. Inledningsvis kommer
klassificeringen att vara intern men när
tillräckligt många anläggningar blivit
klassificerade kommer den att publiceras, i
form av en till fem stjärnor, sannolikt inför
sommaren 2016.

minst när den kombineras med gästrecensioner. Den sista december 2014 hade 160
anläggningar besökts.
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, vet vi
att det tål att upprepas.
REKLAMATIONER

Kvalitetssäkringen

Under året har vi uppdaterat vårt kvalitetssäkringssystem. Ett enhetligt system
med checklistor används vid STFs besök
på anläggningarna. De första besöken
gjordes i slutet av 2013 men systemet togs i
bruk fullt ut under 2014.
Mottagandet har varit mycket positivt
och från många håll vittnas det om att
det är skönt att kunna jämföras enligt en
enhetlig måttstock.
Kvalitetssäkringen blir ett viktigt verktyg i anläggningens utvecklingsarbete, inte

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 franchise
tagare eller ansvariga på våra egna anläggningar.

Våra bästa varandrarheM/
HOTELL och fjällstationer 2014
Varje år delar STF ut pris
till årets bästa vandrarhem/hotell och fjällstation.
Tävlingen är uppdelad i nio
delutmärkelser, och Årets
kudde är den finaste där
gästerna utser vinnaren
genom att rösta på STFs
hemsida. Att få en utmärkelse är verkligen ett kvitto
på att anläggningen har något riktigt
bra att erbjuda.

Årets kudde – vandrarhem

Årets kudde fjällstation

STF Gällnö, Stockholms Skärgård

STF Saltoluokta, Lappland

”Skärgårdens härligaste plats!
Underbar personal, fantastisk service och perfekt utbud med butik,
café, restaurang och bar som pricken
över i:et.”

”Man känner sig alltid välkommen!
Trevlig personal, fantastisk mat, underbar utsikt och total avslappning.
När jag kommer hit känner jag mig
som hemma. Det är den enda platsen
på jorden där man kan känna sig helt
i balans!”

SILVER gick till STF Nordmaling/
Lotshuset, Ångermanland/Västerbotten
län och brons till STF Borensberg/
Glasbruket, Östergötland.

SILVER gick till STF Blåhammaren,
Jämtland och brons till STF Storulvån,
Jämtland.

Årets nykomling

Årets upplevelse

Årets hemsida

STF Göteborg City Hotell
och vandrarhem

STF Nordmaling/Lotshuset,
Ångermanland/Västerbottens län

STF Fjällstation Kvikkjokk, Lappland

”Med inspiration från naturen, vandringstraditionen och STFs historia
skapar denna nykomling en unik
mötesplats.”

”Full poäng för platsen, personerna
bakom ett sådant mästerverk i stämning, stil och skönhet. Varje detalj
så omtänksamt för varje själ som
behöver vila och sinnesro. Finns inte
ord för en upplevelse jag önskar till
er alla.”

SILVER gick till STF Nordmaling/
Lotshuset, Ångermanland/Västerbotten
län och brons till STF Jonstorp/
Kullabygden, Skåne

”Här utnyttjas webbens fulla möjligheter på ett väldigt bra sätt, med en
bra mix mellan säljande innehåll och
tydlig information.”
SILVER gick till STF Tåkern,
Östergötland och brons till
STF Ramundberget, Härjedalen.

SILVER gick till STF Långasjö, Småland
och brons till STF Kolarbyn,
Västmanland.

Årets gästnattsökningar finns på sid 27 och årets hållbarhetsinsats på sid 37
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KAMPANJER och
kommunikationskanaler
BOKA FAMILJENS
VINTERSEMESTER IDAG

15
%
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tt

Just nu: 15% rabatt på ca 100
boenden över hela Sverige

STF Klippet
STF Klippet är en nyhet från STF. Här samlar vi alla våra
mest rabatterade erbjudanden runt om i landet. Medlemmen/
gästen får alltid minst 25 procent rabatt på de erbjudanden
som finns på STF Klippet. Vi fortsätter alltså att ge våra
medlemmar bra, unikt och skönt boende men nu till extra
förmånligt pris och alltid nära äventyret i Sverige!

Boka nu – få 15 % rabatt
(vår- och vinterkampanj)
Med Boka nu-kampanjerna vill vi locka till att
resa och uppleva Sverige och upptäcka våra
boenden runt om i landet. Kampanjerna ska
också öka försäljningen under lågsäsong eller
förlänga en säsong samt öka synligheten för STF.

Minisemester

Mässor

Med kampanjen Minisemester ville vi öka uppmärksamheten på STFs paket under
hösten och förlänga säsongen.

Under 2014 fanns STF på plats på Vildmarksmässan i Stockholm och
också på Vagabondmässan i Köpenhamn i oktober för att få fler danskar att upptäcka sitt vackra grannland med STF.

Hemsida
www.svenskaturistforeningen.se
179 500 unika besökare/mån 2014
146 000 unika besökare/mån 2013
dvs en ökning med drygt 23 %

Hostelling
International (HI)
5 miljoner unika besökare
2014 på www.hihostel.com

YouTube

Facebook

http://www.youtube.com/stfturist
507 697 visningar

www.facebook.com/svenskaturistforeningen med 24 375 fans

Mobilapp
19 000 nedladdningar under 2014
47 000 nedladdningar totalt sedan 2012
www.svenskaturistforeningen.se/app

Upptäck Sverige
280 000 exemplar, 148 000 hushåll
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Tidningen Turist

Upptäckarbrevet, elektroniskt nyhetsbrev

189 000 läsare, 148 000 hushåll

143 000/mån
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Sveriges ledande arrangör
av ekoturism
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. Vi strävar efter att ständigt
minska vår miljöpåverkan och att bidra till en hållbar utveckling.
Årets hållbarhetsinsats

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.”
I praktiken innebär STFs miljöpolicy att vi ska:
• Bedriva en successiv miljöanpassning av hela verksamheten
• Ta hänsyn till miljön i varje beslut

STF Söderhamn/Växhuset,
Hälsingland

Skyddade områden
Att bedriva verksamhet i känslig
naturmiljö ställer stora krav. Vi har
ambitionen att vara ett föredöme
för hur verksamheter i skyddade
områden kan bedrivas med minsta
möjliga miljöpåverkan.
Vi är noga med att allt vi gör har
ett hållbarhetsperspektiv. Det vi serverar i våra restauranger är ofta när- och ibland härproducerat, vi har ett genomtänkt sortiment i våra butiker och i fjällen har vi 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.

Miljömärkta anläggningar
STF samarbetar bland
annat med Stiftelsen Håll
Sverige Rent (HSR) som
tillhandahåller certifieringen
The Green Key. The Green
Key är en internationell
miljöutmärkelse som delas
ut till de logiverksamheter som tar extra
hänsyn till miljön. STF är den aktör som har
flest anläggningar märkta med The Green
Key. Vi strävar efter att ständigt minska
vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar
utveckling.
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.

Naturens bästa –
för miljömärkta arrangemang
Naturens Bästa
är en märkning
av de bästa
naturarrange
mangen 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 sam
arbetar också med flera andra Naturens
Bästa-arrangörer som valt STF som leverantör av boende och försäljningskanal.

Med sin starka drivkraft och brinnande engagemang för hållbarhetsarbete
hittar denna värd nya sätt att utveckla
anläggningen år efter år. En värd som
gång på gång agerar förebild, inspiratör och kunskapskälla för alla STFs
anläggningar.
Silver gick till STF Örebro/Livi’n,
Närke och brons till STF Lilla Tyresö,
Stockholm

Energi
Under 2014 har ett leverantörs-/samarbetsavtal slutits med Telge Energi, ett
elbolag som enbart säljer ren el från
sol, vind och vatten. Alla våra egna anläggningar har el från Telge och under
2015 kommer vi att skapa gemensam
kommunikation runt detta.

KRAV
Många av STFs anläggningar har olika former
av KRAV-märkningar.
KRAV-märkta frukostar är det allra vanligaste men det finns några anläggningar
som är helt KRAV-märkta.
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.
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Våra nyckelord

Äkta
Nyfikna
Professionella

Engagerade

Omtänksamma

Vi som jobbar på STF
Med rätt kompetens, en stark känsla för samarbete och gemensamma
värderingar kan vi fortsätta att utveckla STF. STF ska vara en attraktiv
arbetsplats med utrymme för engagemang och delaktighet – en arbetsplats man trivs på.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Inom STF arbetar vi kontinuerligt med
att vidareutveckla och stärka vi-känslan
för att motivera, stimulera och behålla
våra medarbetare. STF arbetar aktivt med
att ha en blandning av medarbetare med
olika utbildning, bakgrund, kön och ålder
för att skapa en kreativ och stimulerande
arbetsmiljö.
En ständig kompetens
utveckling

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 för medlemmar, gäster, franchisetagare, leverantörer och samarbetspartners.
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På STF finns många relativt unga
chefer på anläggningarna. De har olika
erfarenhet, men de delar en ambition och
ett intresse att utveckla såväl sig själva och
sitt ledarskap. Under året har ett ledarskapsprogram startat där nya ledare får
möjlighet att diskutera STFs värderingar,
öka kunskapen om arbetsrätt och utveckla
sig själva och sin förmåga att coacha sina
medarbetare.
STF genomför varje år en medarbetarundersökning.
MEDLEMSKAP I STF OCH FRISKVÅRD

Alla anställda är medlemmar i STF och
vi uppmanar alla att utnyttja sitt medlemskap och delta i aktiviteter och besöka
våra anläggningar. Vi erbjuder personal
rabatter på boenden för att stimulera
besök och upptäckarlust.
Friskvård och hälsa är avgörande för att

uppnå prestation. Medarbetarna uppmuntras till en hälsosam livsstil med motion,
goda kostvanor och mental balans och vi
erbjuder regelbundna hälsoprofilkontroller. STF erbjuder ett friskvårdsbidrag och
2014 var sjukfrånvaron endast 1,76 procent,
vilket är långt under rikssnittet.
269 MEDARBETARE

Medelantalet anställda i STF uppgick under 2014 till 269 personer (253), varav 55
(51) på huvudkontoret och resten på våra
egna anläggningar. Ökningen av antalet
anställda beror främst på vår nya anläggning i Göteborg. Samtliga anställda har
kollektivavtal.
Vi har cirka 500 säsongsanställda
under sommaren och 150 under vintersäsongen. Många, främst ungdomar, är
intresserade av anställning på STF. Vi
erhåller över tusen ansökningar varje år.

Organisation
GS/VD

Stab Affärsstöd
(SAS)

Metod &
Verksamhetsutveckling

HR

Turist

Lotta Welander är STFs nya
Revenue & Bokningschef för
fjällverksamheten

Kommunikation och
försäljning

Verksamhetsområde
Förening och Medlem

Franchise
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år är medelåldern
på helårsanställda
inom STF

Egna anläggningar

500

Lotta, som är en glad 50-åring gillar
alla former av utmaningar och kallar
sig en ”multisport wanna be”. Tycker
om att vistas både i fjällen och skärgården, såväl sommar som vinter.
Lotta har jobbat i 25 år i hotellbranschen med bokning, revenue
och hotelldrift. Trivs bäst i mötet
med människor. Lottas två motton:
”Livet är för viktigt för att tas på
allvar” och ”Det är inte hur man har
det, utan hur man tar det”.

arbetar under
sommaren på STFs
egna anläggingar
Kia Stenberg
Berätta om ditt jobb inom STF?

Fördelning kvinnor och män

Fördelning anställda
huvudkontor – övriga landet
Huvudkontor 20 %

Män 35 %

Kvinnor 65 %

Övriga
landet 80 %

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Vid 2014 års mätningar var svarsfrekvensen

72/76%
vilket är bra med tanke på att många är säsongsanställda. Totalt
sammanvägt index var 75 (69) vid vårmätningen, och 77 (73) vid
höstmätningen. Högst värden får arbetsklimat och kundfokus och
lägst värde får organisation och ledarskap.

Jag började jobba hos STF 1989 och
då på den resebyrå som STF drev.
Efter att den lades ner har jag haft
lite olika tjänster inom STF och nu
jobbar jag på kundservice. Det är
väldigt roligt att jobba för STF, det
händer saker hela tiden och organisationen är under ständig utveckling.
Det bästa med mitt jobb är att jag
får prata om sådant jag tycker är kul
och att jag kan använda min egen
kunskap till att hjälpa kunderna.
Jag älskar att semestra inom
Sverige och via mitt jobb får jag dela
det med alla som ringer. På sommaren
föredrar jag havet och då framförallt
Gotland eller västkusten. För fjället
är vintern den bästa tiden, att skida
fram på kalfjället, där allt som syns
är vit snö under den blå himmeln,
förutom enstaka hundspann som
möter dig i spåret.
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OM ÅRSBERÄTTELSEN OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
Detta är STFs andra hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G3. Redovisningen uppfyller nivå C och är
inte granskad av extern part. Innehållet avser verksamhetsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014 och omfattar hela STFs verksamhet
om inget annat anges. Den senaste hållbarhetsredovisningen lämnades i mars 2013. STFs ambition är att årligen redovisa resultatet av
hållbarhetsarbetet i årsberättelsen.
Eftersom hållbarhetsredovisningen ingår i årsberättelsen för verksamhetsåret 2014 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

Sidan

EC1

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.

EC3

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.

EC8

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

EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN5

Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar.
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EN7

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnybar
energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ.

37

EN11

Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden.

41

Inga
10–13

Miljöpåverkan
Delvis, 37

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner

Delvis, 37
Inga överträdelser har gjort av
miljölagstiftning eller bestämmelser

till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser.

Social påverkan, medarbetare
LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region.

LA4

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

38–39

LA12

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

LA13

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp,
minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

HR4

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.

SO2

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 konkurrenshämmande aktiviteter,
överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav.

SO8

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot
organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.

PR9

Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster.

Samtliga anställda omfattas av
kollektivavtal
Samtliga fast anställda medarbetare har
årligen medarbetarsamtal
19, 39

Social påverkan, mänskliga rättigheter
Inga fall av diskriminering har
identifierats

Social påverkan, organisationens roll i samhället
Inom STFs internkontroll analyseras verksamheten regelbundet avseende korruption
10–13
Inga sådana åtgärder har vidtagits
Inga böter eller icke-monetära
sanktioner har utdömts

Social påverkan, produktansvar
Inga böter har utdömts

Externa intäkter – totalt 309 723
350 000

Tkr

Fördelning av resurser – totalt 309 723
350 000

300 000

300 000

250 000

250 000

200 000

Tkr

200 000
Medlemsintäkter 49 878 Tkr

150 000

Bidrag och gåvor (använda) 2 796 Tkr

100 000

Övriga intäkter, huvudsakligen
affärsverksamheten 257 049 Tkr

50 000

Räntenetto 213 Tkr

0
2014

150 000

Personalkostnader 134 665 Tkr

100 000

Råvaror, förnödenheter och
handelsvaror 65 421 Tkr
Övriga rörelsekostnader 97 027 Tkr

50 000

Avskrivningar på tillgångar 11 260 Tkr
Kvar i föreningen 1 350 Tkr

0
2014
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Förvaltningsberättelse STF-Koncernen
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska turistföreningen avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31.

Information om verksamheten
och ägarförhållanden

Svenska turistföreningen är en medlemsorganisation som bildades 1885 med det övergripande ideella syftet att främja medlemmarnas intressen av och möjligheter till natur- och kulturturism
i Sverige.
STF gör detta genom att
• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelser av
natur och kultur
• värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv
• verka för och sprida kunskap om ekoturism
• erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och
berikande aktiviteter
• i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden
STF bedriver fjällanläggningar, vandrarhem och hotell i aktiebolagsform för att ekonomiskt gagna medlemmarnas intressen.
Koncernen STF består av moderföreningen Svenska Turist
föreningen och det helägda dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I månadsskiftet mars/april invigdes STF Göteborg City, mitt i
centrala Göteborg. Anläggningen som är kombinerat hotell och
vandrarhem passar STF medlemmar och gäster som söker ett
trivsamt, upplevelsenära boende till ett vettigt pris. Inredningen
är inspirerad av Svenska Turistföreningens historia, med lekfulla
och funktionella detaljer och en färgskala hämtad ur Sveriges
geografi. Tanken är att anläggningen ska locka till nya resor och
upptäckter i Sverige.
Under maj månad genomfördes STF riksstämma i Såstaholm
utanför Stockholm. Verksamhetsinriktningen som antogs på riksstämman innebär att föreningen under 2014–2016 ska
• arbeta för vandringsturism
• vara en tydligare röst i samhällsdebatten utifrån riktlinjerna för
turism, frilufts-, natur- och kulturfrågor
• utveckla sin attraktionskraft och värva mer medlemmar/gäster
genom att erbjuda prisvärda och attraktiva boenden och aktiviteter med hög kvalitet
• arbeta med hållbarhetsfrågor, där principerna för ekoturism ska
vara en ledstjärna.
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Medlemmarna är basen för STF verksamhet, prioriterade målgrupper under mandatperioden är unga vuxna, barnfamiljer och
aktiva seniorer
Den 27:e juni invigdes Stensdalsstugan, drygt fyra år efter att
den gamla stugan brann ned. Stugan är byggd efter ett nytt koncept som ska attrahera befintliga och framtida STF medlemmar
och fjällturister. Med öppna ytor och en köksö i mitten är tanken
att gästerna ska mötas på ett helt annat sätt än tidigare. Över en
miljon av finansieringen av den nya stugan kom från medlemmar
och övriga givare.
Under juli genomfördes ett projekt som benämns Get Real,
278 testpiloter i åldern 17–25 år skickades ut till fjälls med uppdraget att vara med och utveckla utbudet som finns i fjällen. Get
Reals uppdrag var att utmana de etablerade verksamheter som
finns i väglöst land idag. Tanken var att direkt från ungdomar på
plats få vägledning för att förändra information, utveckla aktiviteter, leder, stugor och aktörer. Ett generöst bidrag från Ingemund
Hägg möjliggjorde projektet.
Under 100 år har människor vandrat på Kungsleden. Från
Abisko i norr till Hemavan i söder, drygt 40 mil genom storslagen
fjällvärld. Men tiden har satt sina spår – STFs stugor behöver
renoveras och utvecklas. De statliga pengarna för själva leden
räcker inte till. STF vill att hela vår fantastiska fjällvärld ska vara
tillgänglig – även i framtiden. Därför startade STF insamlingskampanjen STF Stötta Kungsleden, som innebär att en givare för
25 kronor kan bli fadder till en bit av Kungsleden. Under 2014
samlades drygt 875 000 kronor in via 4000 gåvogivare.
Ett gemensamt boknings- och hotellsystem, Fidelio Suite8,
implementeras på samtliga egna STF anläggningar, arbetet
startade under 2014 och beräknas bli klart under 2016. Syftet är
att öka effektiviteten på samtliga STF-anläggningar som drivs i
egen regi.
Under 2014 lanserades ett nytt franchisekoncept, som kommer att implementeras under 2015 och framåt. Det nya konceptet
består av tre olika avtalstyper samt fyra avgiftsnivåer och baseras
på franchisetagarnas omsättning.
Aktieägartillskott

Svenska Turistföreningen, moderföreningen, har tillskjutit 19 000
tkr (26 520 tkr) i aktieägartillskott till Svenska Turistföreningen
STF AB.

Investeringar

Framtida utveckling

Koncernens sammanräknade investeringar för 2014 uppgick till
18 111 tkr i kassaflödet (22 705 tkr) . Under årets färdigställdes
både ombyggnaden av STF Göteborg City, återuppbyggnaden av
Stensdalen och installationen av en ny pelletspanna på Abisko turiststation. Totala anskaffningskostnaden minskad med erhållna
bidrag för dessa tre projekt uppgick till

STF kommer avyttra den egna anläggningen Eriksfält i Malmö,
men STF finns fortfarande representerade i Malmö i form av
Malmö City.
Under januari 2015 undertecknades det första avtalet enligt
den nya franchisemodellen, utrullningsplanen är att en tredjedel
av franchisetagarna ska vara inne i den nya avtalsformen innan
2015 är slut.
Kvalitetsarbetet avseende vår egen och franchisetagareorganisationen kommer vara i fokus, under 2015. Svensk Klassificering
AB (dotterbolag till Visita), kommer på uppdrag av STF AB att
genomföra kvalitetsinspektioner på ett antal anläggningar under
året.

• Göteborgs City, ny anläggning 14 476 tkr
• Stensdalen, återuppbyggnad av fjällstuga 7 915 tkr
• Abisko Turiststation, pelletspanna 3 412
Pågående projekt är dels ett nytt hotell och bokningssystem dels
renovering av Laponia i Saltoluokta.
Medlemsutvecklingen

Antalet medlemmar vid årsskiftet uppgick till 252 518 (266 391)
en minskning med 5 % jämfört med föregående år. Förnyelsegraden 2014 på en lägre medlemsbas är cirka 80 procent (74 %).
60 % av STFs medlemmarna är inne på sitt femte år eller mer.
STF ökade värvningen av nya och återrekryterade medlemmar jämfört med 2013 med över 1 000 medlemmar, totalt 52 300
medlemmar. Rekryteringen av nya medlemmar sker främst via
STFs anläggningar, men rekryteringen via webben ligger strax
efter.

Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla
belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.

Flerårsöversikt koncernen

Flerårsöversikt koncernen (tkr)

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

255 988

230 560

239 061

223 388

Medlemsintäkter
Antal medlemar (st)
Verksamhetsresultat
Årets resultat
Bruttomarginal (%)1
Soliditet (%) 2
Avkastning på eget kapital (%) 3
Avkastning på totalt kapital (%) 4
Medelantal anställda

49 878
252 518
1 137
1 350
4,0
51,5
1,4
0,8
269

49
266
1
1

53
271
9
10

56 256
280 092
166
945
4,5
48,4
1,2
0,6
242

199
391
490
924
4,6
48,4
2,0
1,1
253

080
879
923
799
8,0
50,0
11,7
5,9
242

1 Verksamhetsresultat före avskrivningar/rörelsens omsättning
2 Eget kapital/Balansomslutning
3 Resultat efter finansiella poster/eget kapital
4 Rörelseresultat plus finansiella intäkter/balansomslutningen
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelseåret 2013 har omräknats enligt
samma principer, däremot har ovanstående uppgifter för 2011 och 2012 inte omräknats.
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RESULTATRÄKNING
Koncernen
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Kostnader för handelsvaror, material
och vissa köpta tjänster
Lämnade verksamhetsbidrag till lokalavdelningar
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Not

4
5
6, 7
8

9, 10
11

12
13

Räntekostnader och liknande resultatposter

14

Årets resultat
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2014

2013

49 878
23
2 773
255 988
381
680

49 199
–
3 233
230 560
–
2 224

49 878
23
2 309
38 519
–
99

49 199
–
1 814
36 548
–
1 746

309 723

285 216

90 828

89 307

–16 099
–49 322

–14 279
–45 092

–
–12 672

–
–11 931

–1 174
–96 066
–134 665

–700
–84 997
–126 991

–1 174
–19 791
–32 251

–700
–16 337
–27 590

–11 260

–11 667

–4 992

–4 658

1 137

1 490

19 948

28 091

–
352

–
609

–19 000
281

–26 520
367

7

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

2013

1, 2, 3

Verksamhetsresultat

Resultat efter finansiella poster

Moderförening

2014

–139

–175

–2

–14

1 350

1 924

1 227

1 924

–

–

–

–

1 350

1 924

1 227

1 924

BALANSRÄKNING
Koncernen
Belopp i tkr

Moderförening

Not

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

15

55

278

–

–

16

783

–

–

–

838

278

0

0

17
18
19

86 710
7 636
20 171

77 548
4 241
10 771

86 710
–
958

77 548
–
657

20

299

15 758

97

11 928

114 816

108 318

87 765

90 133

–
22
4 048

–
–
4 037

100
22
–

100
–
–

4 070

4 037

122

100

119 724

112 633

87 887

90 233

1 634
5 665

1 493
5 314

–
–

–
–

7 299

6 807

0

0

7 155
0
3 869
11 112

6 286
0
5 239
9 684

466
31 370
842
2 957

650
14 934
1 990
2 956

22 136

21 209

35 635

20 530

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram
Pågående anläggningar avseende immateriella
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättring på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga placeringar

21
22
23

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

7 466

18 885

3 172

14 612

Kassa och bank

29 029

35 319

16 489

22 837

Summa omsättningstillgångar

65 930

82 220

55 296

57 979

185 654

194 853

143 183

148 212

Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernen
Belopp i tkr

Not

Moderförening

2014-12-31

2013-12-31

95 563

94 213

2014-12-31

2013-12-31

92 168
1 227

90 244
1 924

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital i koncernen
Annat eget kapital inklusive årets resultat

3, 25

Eget kapital i moderföreningen
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

95 563

94 213

93 395

92 168

489

735

–

–

489

735

0

0

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 716

7 769

–

–

27

21 028
1 417
2 007
55 434

27 473
2 115
1 991
60 557

6 134
1 417
515
41 722

7 186
2 115
532
46 211

89 602

99 905

49 788

56 044

185 654

194 853

143 183

148 212

Ställda säkerheter
Inteckning i fastegendom
Pantsatt bankkonto avsatt för hyra
Garanti för dotterföretags ansvarsförbindelse

1 000
4 000
–

1 000
4 000
–

1 000
–
1 400

1 000
–
–

Summa ställda säkerheter

5 000

5 000

2 400

1 000

Ansvarsförbindelser
Erhållet regionalt stöd

1 400

0

0

0

Summa ansvarsförbindelser

1 400

0

0

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys koncernen
Koncernen
Belopp i tkr

Not

2014

2013

28

1 137
10 949

1 490
11 326

12 086

12 816

55
176
–139

165
444
–175

12 178

13 250

–492
–1 170
–10 241

–387
–3 993
5 424

275

14 294

–801
–17 310
160
–33

–
–22 705
13
–34

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–17 984

–22 726

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

–17 709
54 204

–8 432
62 636

36 495

54 204

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelseskapital
Minskning(+)/ökning(–) av varulager/pågående arbeten
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelsesskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets slut

15, 16
17–20
28

29
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Kassaflödesanalys moderföreningen
Moderförening
Belopp i tkr

Not

2014

2013

28

19 948
5 112

28 091
4 658

25 060

32 749

6
81
–2

20
347
–14

25 145

33 102

–15 105
–6 256

6 344
2 782

3 784

42 228

0
–2 624
74
–22

0
–16 671
0
0

–2 572

–16 671

Finansieringsverksamheten
Utbetalda aktieägartillskott

–19 000

–26 520

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–19 000

–26 520

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

–17 788

–963

37 449

38 412

19 661

37 449

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelsesskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

17, 19, 20
28

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och
BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med
föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att
jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna
av övergången visas i not 3.
Koncernredovisning

Svenska turistföreningen upprättar koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår moderföreningen och det helägda
dotterbolaget Svenska turistföreningen STF AB. Ytterligare
uppgifter om dotterföretaget finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretaget inkluderades i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överfördes till koncernen.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Intäktsredovisning

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen. Endast det inflöde
av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas,
om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i
Svenska turistföreningen och intäktsredovisas under den tid som
medlemskapet avser.
Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en
tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att
täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet.
Nettoomsättning

Logiintäkter och andra intäkter från fjällanläggningarna och de
egna vandrarhemmen intäktsförs när vistelsen äger rum.
Franchiseintäkterna intäktsförs den period betalningen avser.
Intäkter från postorderförsäljning redovisas när väsentliga
risker och fördelar övergår från säljaren till köparen vilket sker i
samband med leverans.
Nettoomsättningen redovisas exlusive mervärdesskatt, returer,
rabatter, agent-och resebyråprovisioner.
I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Leasing

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till Svenska turistföreningen eller dess dotterbolag
klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal.
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter
redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter
som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens
värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt
effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad
i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av
linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos lease
givaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar,
inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som
kostnad linjärt över leasingperioden.
I moderföreningens och dotterbolagets årsredovisningar
redovisas alla leasingkontrakt som operationell leasing.
Ersättning till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
I Svenska turistföreningen och dess dotterbolag förekommer
såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar organisationerna fastställda
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra
företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Vid förmånsbestämda
planer står organisationerna i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen
på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.
Svenska turistföreningen och dess dotterbolag redovisar förmåns-
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bestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler
vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer
redovisas som avgiftsbestämda planer.
Skatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt
skattelagstiftningen.

Byggnader
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Byggnadsinventarier och installationer
Markanläggningar
Övriga byggnader

100
20–50
25
15
30
50
20

år
år
år
år
år
år
år

Ombyggnad av annans fastighet
Datorer
Fordon
Övriga inventarier

10–20
3–5
3–4
3–10

år
år
år
år

Finansiella instrument

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Svenska turistföreningen och dess dotterbolag tillämpar
aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella
tillgångar både i juridisk person och i koncernredovisningen.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till tre år.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu
derar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och övriga skulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.

Följande avskrivningstider tillämpas
Balanserade utgifter för programvaror

Kundfordringar och övriga fordringar

3 år

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
om nyttjande tiden uppgår till minst 3 år och anskaffningsvärdet
överstiger 10 tkr. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag som erhålls för att förvärva anläggningstillgångar
minskar anskaffningsvärdet.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig,
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten
väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar.
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Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till
det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten
kortfristiga placeringar ingår fondandelar som innehas för att
placera likviditetsöverskott på kort sikt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Förskott från kunder upptas till de kurser som rådde när respektive förskott erhölls, eftersom återbetalnings-skyldighet inte
förutses inträffa.
Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och
skulder redovisas som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader).
Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder
redovisas under resultat från finansiella investeringar.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar
föreningens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Organisationen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Not 3 	Effekter av övergång till K3

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar koncernen:

• De poster som ingår i eget kapital delas inte längre in i bundet och fritt kapital, utan enbart i posten
Annat eget kapital inklusive årets resultat.
• Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som operationella leasingavtal. Leasingavtal som klassificeras
som finansiella redovisas nu i balansräkningen i koncernredovisningen. Ändringen görs retroaktivt med
tillåten schablonberäkning.
• Både koncernredovisningen och föreningens årsredovisning har påverkats av komponentavskrivningar.
• I samband med införandet av K3 har vissa omklassificeringar genomförts, utan resultatpåverkan.
K3-konverteringens ingångsbalansräkning per 2013-01-01 för koncernen har upprättats enligt följande:

Effekter i Koncernens balansräkning

Materiella anläggningstillgångar

Not

Utgående balans 2012
enligt tidigare principer

Justering

Ingående balans 2013
enligt K3 regler

a

93 780

1 812

95 592

Övriga tillgångar

92 438

Summa tillgångar

92 438

186 218

1 812

188 030

10

–10

0

Balanserade medel

81 480

–81 480

0

Årets resultat

10 799

–10 799

0

92 289

92 289

0

92 289

Eget kapital
Reservfond

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

92 289

Långfristiga skulder

a

Kortfristiga skulder

a

Summa eget kapital och skulder

1 289

1 289

93 929

523

94 452

186 218

1 812

188 030
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Utgående balans
2013 enligt
tidigare principer

Effekter i koncernens balansräkning

Materiella anläggningstillgångar

105 247

Övriga tillgångar

Justeringar i
ingångsbalansräkningen

1 812

86 487

Summa tillgångar

Utgående balans
2013 enligt K3
regler

2013 års
justeringar

1 260

108 319

48

86 535

1 308

194 854

191 734

1 812

10

–10

0

92 279

–92 279

0

140

–140

0

Eget kapital
Reservfond
Balanserade medel
Årets resultat

92 429

1 784

94 213

Summa eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat
92 429

0

1 784

94 213

Långfristiga skulder

0

1 289

–554

735

Kortfristiga skulder

99 305

523

78

99 906

Summa eget kapital och skulder

191 734

1 812

1 308

194 854

Effekter i koncernens resultaträkning

Resultat 2013 enligt
tidigare principer
Effekter av K3

Medlemsavgifter

Omklassificeringar

49 199

49 199

Gåvor

0

Bidrag
Nettoomsättning
Övrriga verksamhetsintäkter
Summa intäkter

3 233

3 233

252 713

–22 153

230 560

3 173

–949

2 224

305 085

–19 869

285 216

–14 279

–14 279

33 185

–45 092

Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror och tjänster
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Resultat 2013
enligt K3 regler

–78 277
–700
–86 771

–700
650

–126 852

1 124

–84 997

–139

–126 991

–12 928

1 260

1

–11 667

–305 528

1 910

19 892

–283 726

–38

609

Ränteintäkter och liknande

647

Räntekostnader och likandande

–64

–126

15

–175

Finansnetto

583

–126

–23

434

Årets resultat

140

1 784

0

1 924

a) Finansiell leasing
Vid övergång till redovisning enligt K3 ska samtliga väsentliga leasingavtal klassificeras som operationella eller
finansiella leasingavtal. Enligt tidigare redovisningsprinciper har alla leasingkontrakt klassificerats som operationella. De leasingavtal som bedömts vara finansiella avser leasing av fordon. Dessa leasingavtal ska vid övergången till redovisning enligt K3 redovisas som en materiell anläggningstillgång (1812 tkr) samt en finansiell
skuld (1812 tkr) och i resultaträkningen redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för leasingavgifter.
Leasingavgifterna har tidigare i sin helhet redovisats som Övriga externa kostnader. De leasingavgifter som
redovisats 2013 enligt tidigare redovisningsprinciper ingår inte i resultatet enligt K3.
b) Komponentavskrivningar
Enligt K3 ska anläggningstillgångarna delas upp på betydande komponenter om dessa har väsentliga skillnader i
nyttjande perioden. Ingångsbalansräkningen ska inte justeras, utan endast 2013 års utgående balans. I Svenska
turistföreningen har detta medfört att avskrivningarna 2013 minskade med 1 784 tkr. I dotterbolaget har inga
betydande komponenter identifierats.
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Not 4	gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen

Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

Pengagåvor från privatpersoner

23

0

23

0

Summa

23

0

23

0

Gåvor i form av tjänster

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 694 (1 691) personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.

Not 5	bidrag

Bidrag redovisade i resultaträkningen

Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

Bidrag till Kungsleden främst från allmänheten

246

0

246

0

1 000

0

1 000

0

72

0

0

0

1 120

3 095

770

1 709

335

138

293

105

2 773

3 233

2 309

1 814

Bidrag från privatperson avseende
Ungdomssatsning
Övriga bidrag från företag
Offentliga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag
Summa

Noten ovan avser endast intäktsförda bidrag. Insamlade men ännu ej nyttjade bidrag har skuldförts.
Dessutom har föreningen erhållit bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar, se not 17.

Not 6 	Nettoomsättning per verksamhetsgren

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

Medlem

708

786

708

786

55

25

55

25

Lokalavdelning
Tillsammans/STF Ung

9

1

9

1

89

226

14 573

13 926

Affärsverksamhet

255 127

229 522

23 174

22 621

Summa

255 988

230 560

38 519

36 548

Fastighetsförvaltning

Not 7

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm
Moderförening
2014
2013

Inköp
Försäljning

Not 8

2,0%

38,0%

36,0%

Övriga rörelseintäkter
Koncernen
2014
2013

Provisionsintäkter
Försäkringsersättning
Realisationsvinster anläggningstillångar
Kursdifferenser
Summa

3,0%

Moderförening
2014
2013

537

459

0

0

26

1 768

25

1 746

120

12

74

0

–3

–15

0

0

680

2 224

99

1 746
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Not 9 	Revisorns arvode och kostnadsersättning

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

311

339

53

103

47

39

9

0

358

378

62

103

Not 10 Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende ej uppsägningsbara leasingavtal:
Koncernen

Moderförening

Förfaller till betalning inom ett år

24 482

53

Förfaller till betalning senare än ett år men
inom fem år

51 594

177

Förfaller till betalning senare än fem år

49 274

6

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

25 193

291

(19 312)

(246)

(2013-års kostnadsförda leasingavgifter)

Leasinggivare

Föreningen hyr ut sina fastigheter till dotterbolaget, intäkten uppår till 14 484 tkr (13 700 tkr).
Kontraktet löper på ett år i taget.

Not 11 	Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014
Medeltalet anställda

Antal anställda

2013
Varav antal
kvinnor Antal anställda

Varav antal
kvinnor

Svenska turistföreningen
Kansliet i Stockholm

41

30

37

27

Totalt i moderföreningen

41

30

37

27

14

7

14

7

Anläggningar, fjällstationer och vandrarhem

214

121

202

105

Totalt i dotterföretag

228

128

216

112

Totalt i koncernen

269

158

253

139

Svenska turistföreningen STF AB
Kansliet i Stockholm

Koncernen
Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen

Moderförening

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Män

6

7

6

7

Kvinnor

5

4

5

4

Män

3

3

3

3

Kvinnor

4

4

4

4

18

18

18

18

Styrelseledamöter

Vd/Generalsekreterare och andra ledande
befattningshavare

Totalt
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Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Svenska turistföreningen

20 809

10 435
(2 994)

18 252

8 465
(2 046)

Svenska turistföreningen STF AB

73 318

24 674
(3 663)

68 820

22 692
(3 126)

Totalt i koncernen

94 127

35 109
(6 657)

87 072

31 157
(5 172)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter mfl och anställda

2014
Styrelse
och vd

Övriga
anställda

1 713

19 096

1 677

16 575

Svenska turistföreningen STF AB

0

73 318

0

68 820

Totalt i dotterföretag

0

73 318

0

68 820

1 713

92 414

1 677

85 395

Löner, ersättningar m m

Moderföreningen

Totalt i koncernen

2013
Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Ingen ersättning till styrelsen har utgått. Vd är heltidsanställd i Svenska turistföreningen och arvode har
fakturerats Svenska turistföreningen STF AB med 96,1 % av lönekostnaderna.
Av Moderföreningens pensionskostnader avser 483 tkr (f.å. 533 tkr) föreningens Generalsekreterare/
vd. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 tkr (f.å. 0 tkr).
Av koncernens pensionskostnader avser 483 (f.å. 533) gruppen styrelse och vd. Bolagets utestående
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
Avtal finns med Generalskreterare/vd gällande uppsägningstid, med rätt till 6 månaders lön samt
avgångsvederlag med motsvarande en årslön, vilken utbetalas månadsvis i 12 månader efter uppsägningstidens slut med avräkning mot andra inkomster.

Not 12 	Resultat från andelar i koncernföretag
Moderförening
2014
2013

Nedskrivningar

–19 000

–26 520

Summa

–19 000

–26 520

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

Utdelningar

176

444

81

347

Nedskrivningar kortfristiga placeringar

–74

0

0

0

Återförd nedskrivning av kortfristiga
placeringar

195

0

195

0

Ränteintäkter
Summa

55

165

5

20

352

609

281

367

Av övriga ränteintäkter och liknande resultatposter utgör 0 (0) intäkter från andra koncernföretag.

Not 14 	Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2014
2013

Moderförening
2014
2013

Räntekostnader

–139

–175

–2

–14

Summa

–139

–175

–2

–14

Av övriga räntekostnader och liknande resultatposter utgör 0 tkr (0 tkr) kostnader från andra koncern
företag.
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Not 15 Balanserade utgifter för dataprogram
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

12 565

12 565

0

0

18

0

0

0

12 583

12 565

0

0

–12 287

–10 597

0

0

–241

–1 690

0

0

–12 528

–12 287

0

0

55

278

0

0

Not 16 	Pågående anläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

0

0

0

0

Årets investering och förskott

783

0

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

783

0

0

0

Not 17 Byggnader och mark
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Direktavskrivning mot erhållna bidrag
Ingående avskrivningar
Justering avskrivningarna K3
Årets avskrivningar enligt plan

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

187 277

182 434

187 276

182 433

0

4 699

0

4 699

16 764

144

16 764

144

204 041

187 277

204 040

187 276

–5 116

–2 369

–5 116

–2 369

–96 774

–92 267

–96 773

–92 266

0

1 784

0

1 784

–4 855

–6 291

–4 855

–6 291

–101 629

–96 774

–101 628

–96 773

Ingående nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående ack. nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående planenligt restvärde

86 710

77 548

86 710

77 548

209

209

209

209

86 500

77 337

86 500

77 336

1

3

1

3

Utgående ack. avskrivningar

Varav anskaffningsvärde för mark

Bokförda värden
Byggnader
Markanläggningar
Mark
Summa

209

209

209

209

86 710

77 549

86 710

77 548

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 5 116 tkr (2 369 tkr). Av årets bidrag avser 2 514 tkr
uppbyggnaden av Stensdalen och 233 tkr avser uppbyggnad av Bastu i Unna Allakas. Av årets bidrag har
1 348 tkr erhållits från privatpersoner.
Moderföreningens fastigheter hyrs ut till dotterbolaget för att genom dotterbolaget kunna uppfylla föreningens ändamål. Fastigheterna ses därmed inte som förvaltningsfastigheter och något marknadsvärde anges ej.
Taxeringsvärden saknas för merparten av fastigheterna.
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Not 18 Förbättring på annans fastighet
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

9 421

9 079

0

0

Omklassificeringar

4 124

342

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

13 545

9 421

0

0

Ingående avskrivningar enligt plan

–5 180

–4 457

0

0

–729

–723

0

0

–5 909

–5 180

0

0

7 636

4 241

0

0

Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

62 757

60 395

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

10 765

10 776

3 473

2 749

439

48

Försäljningar/utrangeringar

–1 454

–442

–247

–59

Omklassificeringar

11 402

55

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

76 178

62 757

10 957

10 765

–51 986

–47 679

–10 108

–10 016

1 414

442

247

59

–5 435

–4 749

–138

–151

–56 007

–51 986

–9 999

–10 108

20 171

10 771

958

657

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 20 	Pågående nyanläggningar
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificeringar - taget i bruk
Utgående ack. anskaffningsvärden

15 758

1 038

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

11 928

144

16 831

15 261

4 933

11 928

–32 290

–541

–16 764

–144

299

15 758

97

11 928

Not 21 	Andelar i koncernföretag
Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

100

100

Utgående anskaffningsvärde

100

100

Antal andelar Kapitalandel %

Bokfört värde

Företagets namn

Svenska turistföreningen STF AB

1 000

100%

Totalt i koncernen

Företagets namn

Svenska turistföreningen STF AB

100
100

Org.nr

Säte

556415-4259

Stockholm
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Not 22 	Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

0

0

0

0

Årets investering

22

0

22

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

22

0

22

0

Summa

22

0

22

0

Not 23 	Andra långfristiga placeringar
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

4 037

4 003

0

0

11

34

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

4 048

4 037

0

0

Summa

4 048

4 037

0

0

Årets investering

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

Förutbetalda kostnader gällande
medlemsavisering

1 421

1 557

1 421

1 557

Förutbetalda hyror

5 790

3 776

–

–

Förutbetalda försäkringar

1 478

1 325

1 478

1 325

467

615

–

–

Övriga poster

1 956

2 411

58

74

Summa

11 112

9 684

2 957

2 956

Annat eget
kapital

Varav årets
resultat

92 289

1 924

1 924

–1 924

0

1 350

94 213

1 350

Upplupna intäkter externa vandrarhem

Not 25 eget kapital

Koncernen

Belopp vid årets ingång 2014-01-01
Resultatdisposition enligt riksstämmans beslut
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

I not 3 framgår hur övergången till nya redovisningsprinciper har ändrat ingående balansen.
Balanserat
eget kapital

Årets resultat

80 652

9 592

9 592

–9 592

0

1 924

Belopp vid årets utgång

90 244

1 924

Belopp vid årets ingång 2014-01-01

90 244

1 924

1 924

–1 924

0

1 227

92 168

1 227

Moderföreningen

Belopp vid årets ingång 2013-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämmans beslut
Årets resultat

Resultatdisposition enligt årsstämmans beslut
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Not 26 Förskott från kunder
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

Förskottsbetalda researrangemang

8 225

6 444

–

–

Sålda men ännu ej utnyttjade presentkort

1 491

1 325

–

–

Summa

9 716

7 769

0

0

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter

14 617

13 426

3 376

2 942

Förskottsbetalda medlemsavgifter

35 813

40 357

35 813

40 357

Upplupna kostnader för omstrukturering
Övriga poster
Summa

0

771

0

0

5 004

6 003

2 533

2 912

55 434

60 557

41 722

46 211

Not 28 	Poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Avskrivningar

11 260

11 667

avgår del av leasingavgift som utgör
avskrivning

–554

–524

Realisationsvinst

–120
–74

Nedskrivning kortfristiga placeringar

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

4 992

4 658

–12

–74

0

0

0

0

Återförd nedskrivning kortfristiga placeringar

194

0

194

0

Nedskrivning kundfordringar

243

195

0

0

10 949

11 326

5 112

4 658

Summa

Not 29 	Likvida medel i kassaflödet
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31

Kortfristiga placeringar

Moderförening
2014-12-31
2013-12-31

7 466

18 885

3 172

14 612

Kassa och bank

29 029

35 319

16 489

22 837

Summa

36 495

54 204

19 661

37 449
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Stockholm den 22 april 2015

Peter Nygårds
Styrelseordförande

Helene Beer

Bengt Ek

Eric Entrena

Anders Forssten

Peter Fredman

Annika Hesselvall

Anna Klingspor

Lena M Lindén

Ingrid Petersson

Jan Olov Westerberg

Magnus Ling
Generalsekreterare/VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 april 2015

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

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 2014.
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 koncern
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2014 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 2014.
Styrelsens ansvar

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 yrkes
etiska 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.

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 22 april 2015

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor PwC
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Vår historia
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1885 STF grundas.

1888 Den första fjällstugan invigs vid
Varvekälven.

1899 börjar STF planera den blivande
Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk.

1916 STF bygger en ny turiststation
i Saltoluokta och publicerar från och
med detta år väderleksrapporter från
vintersportorterna.

1933 Det första vandrarhemmet öppnar
i Gränna 1933 och sedan 25 till – helst
med cykelavstånd från varandra.

1942 Den nya turiststationen i Storulvån
invigs. Av vandrarhemsgästerna är 89
procent cyklister.

1949 Tremastaren af Chapman på
Stockholms ström invigs som STFvandrarhem.

1960 Tre skogsbolag skänker i 75-årspresent egendomen Korrö i Småland till
STF, där det har funnits ett vandrarhem
sedan år 1950.

1966 Föreningen inviger linbanan i
Abisko och bygger ett nytt turisthotell i
Tärnaby med vattenregleringsmedel.

1977 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.

2010 – STF firar sitt 125-årsjubileum
både i Uppsala, på Skansen och ute i
landet. Vid riksstämman 2010 tog STF
ett riktigt pionjärssteg och flyttade ut
föreningsdemokratin på nätet och inför
direktdemokrati.

2015 Vandrarhemmet i
Götebord invigs och kampanjen
Stötta Kungsleden startar.
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