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STFs upprop Rädda nattågen har
hittills samlat 56 482 namnunderskrifter. Effekten av vår och andras
påverkan var att nattågstraﬁken till
Jämtland förbättrades under året och
att Traﬁkverket valde att behålla båda
nattågen till övre Norrland.

GRI indikatorer

79

Läs mer på sidan 18

Riksstämma
I maj höll STF Riksstämma. Bland
annat beslöt stämman att stärka
demokratin i föreningen genom att
de medlemsombud som medlemmarna röstar fram får en tydligare
roll som en resurs för STF genom
att bidra med sin kunskap och
erfarenhet.
Läs mer på sidorna 48

Eurorando
I september gick en av världens största vandringsfestivaler av stapeln i Skåne. STF och Region Skåne
stod som värdar när nästan 4 000 vandrare från Europa
och Sverige deltog under 10 dagar i strålande solsken.
Navet var i Helsingborg, men alla Skånes kommuner
hade kraftsamlat och rustat upp sina leder till toppskick
inför alla de 83 vandringar som erbjöds deltagarna
under evenemanget.
Läs mer på sidorna 41

Läs mer på sidan 21

Kort 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 236 000 medlemmar.
”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens utbud av natur- och
kulturturism. STF utövar opinionsbildning med syfte att värna natur- och kulturmiljöer
som är intressanta för turism/besöksmål.
Via sitt dotterbolag driver STF, i egen regi och tillsammas med franchisetagare, cirka
265 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från söder till norr, från absoluta
city till lägen i väglöst land. 64 lokalavdelningar anordnar en mängd lokala aktiviteter
och internationellt samarbetar STF med vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.
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GENERALSEKRETERAREN/VD HAR ORDET

2016 VAR ETT FANTASTISKT ÅR FÖR STF
Mycket talar för STF! Allt ﬂer vill turista
i Sverige, friluftsliv är mer aktuellt än
på länge och vi ser ett ökat antal gäster
överlag och väldigt tydligt i fjällstugorna
i väglöst land och i storstad. STF är inne
i en uppåtgående spiral. Det ena positiva
ger det andra. Genom ett gott ekonomiskt
resultat, inte minst tack vare en mycket effektiv drift av våra anläggningar, skapar vi
handlingsutrymme att göra bra aktiviteter.
Och genom bra aktiviteter syns vi och får
uppmärksamhet som bidrar till att föreningen kan fortsätta att utvecklas.
STF HÖRS

Under året har STF synts och hörts mer än
på länge, tack vare ﬂera uppmärksammade
kampanjer med The Swedish Number

i spetsen. Men också aktiviteter som
Våga Upptäck gjorde att nya intressenter
ﬁck upp ögonen för oss. Vårt långsiktiga opinionsarbete ger effekt och vi är
representerade både i riksdagens nätverk
för friluftsfrågor, näringsdepartementets
dialogmöten med besöksnäringen, och
expertgruppen för ny besöksnäringspolitik. Vi blir kontinuerligt inbjudna att delta
i allt ﬂer samtal och aktiviteter, vilket i sig
bidrar till att vi blir än mer relevanta.

Hittills har 56 482 personer skrivit under.
Jag tycker att det är ett bra exempel på
vilken viktig roll vi har att fylla och att
det ﬁnns ett sug hos människor att kunna
engagera sig i viktiga frågor. Vi lyckades
mobilisera och lyfta förståelsen för besöksnäringens betydelse och för att det växande
friluftsintresset måste beaktas och bejakas
både nu och i framtiden. Och det bästa av
allt var att engagemanget ledde till resultat.
Mot slutet av året ﬁck vi positiva besked
från såväl SJ som Traﬁkverket.

SVERIGE BEHÖVER NATTÅG

Att det ﬁnns ett ökat intresse för friluftsliv och en hållbar besöksnäring i Sverige
visade sig tydligt i samband med Rädda
Nattågen – ett upprop vi startade när SJ
ville lägga ner nattågstraﬁken till Jämtland.

FÖRBÄTTRAD DEMOKRATIPROCESS

Riksstämman i maj genomfördes i god
stämning. Det var högt i tak och vi diskuterade svåra frågor på ett konstruktivt
sätt. I styrelsen är ett av fokusområdena

VÅRA 9 RIKTLINJER FÖR TURISM-, FRILUFTS-,
NATUR- OCH KULTURFRÅGOR

HÅLLBAR TURISM
Vi värnar besöksmålens natur- och
kulturvärden på ett
långsiktigt och hållbart
sätt. STF ska vara
en drivande aktör för
en hållbar turistisk
utveckling i
Sverige.
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SLÅ VAKT OM
ALLEMANSRÄTTEN
Vår ståndpunkt är
att allemansrätten är
mycket viktig för allas
möjlighet att uppleva
naturen.
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SLÅ VAKT OM
STRANDSKYDD
Miljöer längs stränder
och kuster har stort
värde för turism och
friluftsliv.

SLÅ VAKT OM
BULLERFRI NATUR
Alla ska ha rätt att få
uppleva bullerfri natur.
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OMRÅDEN NÄRA
TÄTORTER
Fler frilufts- och rekreationsområden nära
tätorter bör inrättas för
att tillvarata miljön och
stimulera människor att
utnyttja dem.
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Upptäck äventyret Sverige

att göra STF betydelsefullt för ännu ﬂer
människor. Jag tror att de 55 medlemsombud som riksstämman fattade beslut om
kommer att vara en viktig injektion och ge
nya idéer från hela Sverige. Vi har hittills
träffats en gång och haft ett par möten via
webben och det har varit mycket positiv
energi som på sikt kommer att stärka oss
ytterligare.
Vi vet att många gillar STF och vår
stora utmaning är att omvandla det intresset till medlemskap. Under 2016 påbörjades ett viktigt arbete med att öka antalet
medlemmar och ett steg i det arbetet är
att bli bättre på att berätta om allt vi som
förening åstadkommer och som är möjligt
tack vare våra medlemmar.

utsträckning locka till oss unika anläggningar. På så sätt bygger vi en starkare och
ännu mer attraktiv kedja.
En viktig del är hållbarhet och med
hållbarhetslöftet som alla våra boenden
ska ansluta sig till, vill vi att det ska bli
tydligt att STF menar allvar med hållbarhet. STF står för hållbarhetens alla tre
delar; miljö, socialt och ekonomiskt. Vi
skapar möjligheter till både arbete och
liv på många orter i Sverige som annars
skulle vara svåra att verka på. Och vi gör
det med respekt för miljön. Vi vill också
inspirera våra medlemmar och gäster till
hållbara val. Hållbarhetslöftet gäller alla
anläggningar men ger utrymme för lokal
anpassning och olikheter.

EURORANDO GAV VANDRING
UPPMÄRKSAMHET

FLER SKA GES MÖJLIGHET ATT
LÄRA KÄNNA SVERIGE

Vandringseventet Eurorando i Skåne, där
vi var en av huvudarrangörerna, blev en
succé. Det lockade många vandare från
hela Europa, solen sken och det innehöll
många spännande vandringar. Men framförallt ﬁck det kommunerna i Skåne att
rusta sina vandringsleder, skapade ett stort
engagemang runt friluftsliv och lockade ut
personer som annars inte brukar vandra.
Många av funktionärerna under
Eurorando var STF-medlemmar och jag
vill i sammanhanget passa på att slå ett
slag för STFs lokalavdelningar som gör
massor av intressanta aktiviteter runt om i
Sverige, ofta i form av vandringar.

STF ska fortsätta att vara en relevant
pionjär. Ett sätt är att ge nya svenskar bra
möjligheter till att lära känna Sveriges
natur och kultur. Där har STF en viktig
roll att fylla.
Med stöd från bland andra Svenskt
Friluftsliv har vi i år kunnat genomföra
ﬂer Tillsammans-läger för ungdomar än
tidigare, och i år också för killar. Vi har
även fått ett bidrag från Naturkompaniet
som vi kommer att använda för 2017 års
Tillsammans-verksamhet. Tillsammans är
en verksamhet som vi får mycket positiv
feedback på och som vi som förening kan
känna oss stolta över att ha utvecklat.
Genom en ny generös donation från vår
fantastiska medlem Ingemund Hägg kommer vi att under 2017 skapa en provapåfjällstuga i Abisko för personer som inte har

HÅLLBARHET

Vi utvecklar vårt boendekoncept successivt. Det ska bli tydligare och vi ska i hög

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

GOD TILLGÅNG
TILL LEDER
Cykelleder, vandringsleder,
kanotleder, skoterleder,
skidleder och skidspår bör
underhållas och utvecklas.
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någon vana av fjällvandring. Det är ett riktigt spännande projekt, som jag tror mycket
på. Vi har en viktig roll i att introducera
och utbilda mindre vana människor till vår
fantastiska fjällvärd.
INFÖR 2017

I slutet av året fattade styrelsen beslut om
det största investeringsprogrammet i STFs
historia. Vi ska satsa 150 miljoner kronor
för att under tre års tid rusta medlemmarnas fastigheter. Flertalet har många år på
nacken i tuff miljö och när vi nu ser ett ökat
antal gäster är det ett stort underhållsbehov
vi måste lösa. Nu genomför vi ett arbete,
med egna medel, som säkrar att även kommande generationer kan glädjas åt samma
fantastiska naturupplevelser som vi.
Vi höjer ambitionsnivån på alla våra
områden och 2017 är fullt av viktiga och
spännande aktiviteter och projekt. Med
mig har jag en skara mycket kompetenta
medarbetare och franchisetagare, ett stort
antal ideellt aktiva och tillsammans med
alla andra 236 000 medlemmar är vi en
fantastisk förening. STF står starkt. Tack
för ett härligt år och tack för att du är med
och gör STF till vad vi är.

Stockholm i mars 2017

Magnus Ling
Generalsekreterare och VD

VÄRDEFULLA
KULTURMILJÖER
Värdefulla kulturmiljöer
ska skyddas och göras
tillgängliga. Det innebär
bland annat att de svenska
världsarven förvaltas på ett
effektivt sätt.
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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.
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STF ÄR VÄGEN TILL ÄVENTYRET SVERIGE
STF vill få människor att upptäcka äventyret Sverige. Vi vill inspirera till resande, aktiviteter och såväl
stora som små äventyr som ger unika natur- och kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett
naturligt val för alla som vill engagera sig i och medverka till att ﬂer får möjligheter till upplevelser som
utgår från natur- och kulturturism.

Vårt ändamål enligt våra stadgar
§ 1 Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse
av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. STF gör detta genom att:
• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen 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.
• Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
2017–2019

VÅR HUVUDINRIKTNING
2017–2025

• Ökat antal upptäcktsresande, vilket medför ökat antal
gästnätter.

• Vi har upplevelsen i fokus.

• Ökat antal engagerade människor, vilket medför ﬂer
medlemmar.

• Vi erbjuder endast unika boenden – som skapar förutsättningar för att få ﬂer att upptäcka Sverige.

• Större ekonomisk utvecklingsförmåga, vilket medför
mer medel för att driva utvecklingsprojekt som främjar
föreningens ändamål samt att utveckla de fastigheter
vi äger.

• Vi har digital plattform – som skapar bästa förutsättningar
för både digitala och fysiska möten.

• Vi är Sveriges ledande aktör för vandring och turskidåkning.

• Vi har en aktiv dialog med tusentals intressenter –
och drar nytta av lokala ideella krafter.
• Vi inspirerar nya grupper av upptäckare.
• Vi arbetar med hjärtefrågorna infrastruktur,
leder, allemansrätt och hållbar turism.
• Vi är den självklara fjällaktören i väglöst
land.

FÅ MÄNNISKOR ATT
UPPTÄCKA SVERIGE

4

Detta är STF

Upptäck äventyret Sverige

VÅR FÖRENINGS- OCH VERKSAMHETSMODELL
STF
Ideell förening

Äger

Äger 100 %

Avtal med

Medlemmar
STF AB

Lokalavdelningar
Driver 56 anläggningar i
egen regi.
Bedriver opinionsbildning inom natur- och
kulturturism såväl lokalt som för Sverige
som helhet. Lokalavdelningarna genomför
aktiviteter över hela landet.

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

Fjällstationer, fjällstugor och
vandrarhem/hotell

Värvar nya medlemmar

Genererar gästnätter

Logiintäkter

Medlemsintäkter,
insamlingar och bidrag

Föreningsintäkter

Franchisetagare

Gäster som ej är medlemmar
Bidragsgivare

Medlemskap, förmåner.
Andra engagemangsformer, föreningsaktiviteter

NYCKELTAL KVALITET
UTFALL

Antal medlemmar

2014

2015

2016

Budget
2016

252 518

241 672

236 318

–

76

78

63

64

1 364 075 1 371 121 1 239 294

–

Nöjda medlemmar, index
(mäts vartannat år)

75

Nöjda franchisetagare, index

63

Antal gästnätter

Omsättning, Tkr
Resultat, Tkr

Nöjda medarbetare, index

62

309 723

348 486

345 228

–

1 350

28 081

20 820

5 000

77

76

78

76
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KOMMENTAR – AKTIVITETER
Den allmänna trenden med vikande medlemstal för ideella föreningar är
svår att bryta, men utveckling med fokus på nya engagemangsformer pågår. Samtidigt pågår aktiviteter för ﬂer och nöjdare medlemmar, exempelvis
stärkt opinionsarbete, värvningsaktiviteter och fokus på lokalavdelningar.
Att vara en relevant franchiseorganisation är viktigt för STF, under 2016
reviderades franchisekonceptet. Nytt avtal togs fram och etablerades i
syfte att bli en attraktiv franchisegivare.
Att antalet gästnätter minskat beror på att STF har färre franchiseanläggningar, då en del under slutet 2015 valde att gå över till att vara ﬂyktingförläggningar.
Omsättningen ska öka genom ﬂer nöjda medlemmar, gäster och
franchisetagare. Internt ska vi sänka kostnader genom fortsatt ökad
effektivitet. All vinst återinvesteras i föreningen.
God kommunikation och en bra arbetsmiljö, en tydlig målstyrning och ett
gott ledarskap är avgörande för motiverade medarbetare. Under 2016
gick startskottet för en STF-akademi som ska implementeras under 2017.

Detta är STF
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

STF ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. Vi ska utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljömässigt och socialt
ansvar i allt vi gör.

VÅRA INTRESSENTER
Detta är STFs olika intressenter för hållbarhetsarbetet. Om du vill veta mer om vår intressentdialog
hittar du det på sidan 76.

Medlemmarna
236 318

Gäster
1 239 294 gästnätter/år
Myndigheter, kommuner
och lagstiftare
Franchisetagare
208

Varav 767 förtroendevalda
och 461 aktiva inom andra
ideella uppdrag samt
14 000 anslutna till en
lokalavdelning

Anställda
252 medelantal anställda
ca 600 säsongsanställda
Andra ideella
organisationer

Media

Närsamhällen
Leverantörer

Branschorganisationer

Strategiska
samarbetspartners

Internationella
samarbetspartners

Vår i särklass viktigaste intressentgrupp är våra medlemmar och alla de som är ideellt aktiva i STF. Andra viktiga intressenter är franchisetagare, gäster, anställda och leverantörer, helt enkelt därför att de är en förutsättning för vår verksamhet. Bidragsgivare av olika slag samt
strategiska samarbetspartners tillhör också våra viktiga intressenter.
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Hållbarhet

Upptäck äventyret Sverige

VÅRA VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR
Under 2016 var 18 olika hållbarhetsfrågor
identiﬁerade som viktiga eller mycket
viktiga och integrerades i vår verksamhet.
På sidan 77 hittar du en sammanställning
av hela vår väsentlighetsanalys.
De 7 viktigaste hållbarhetsfrågorna är:
• Slå vakt om allemansrätten – sidan 24.
• Verka för god infrastruktur för hållbar
turism – sidan 21.
• Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för ﬂer – sidan 26–28.
• Säkerställa god kvalitet på produkter,
erbjudanden och anläggningar – sidan 36.
• Verka för tillgång till bra leder – sidan 22.
• Minska verksamhetens klimatpåverkan
– läs mer på sidorna 37–38 samt 79.
• Verka för bullerfri natur/tysta miljöer,
läs mer på sidan 77. Detta är en fråga
som har blivit viktigare sedan 2015,
framförallt i fjällen.
Långsiktigt god ekonomi och medarbetarhälsa är också viktiga frågor för STF
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför
har vi valt att även redovisa dessa, t ex på
sidorna 54 och 46–47.

Slå vakt om allemansrätten (A)
Infrastruktur för hållbar turism (B)
Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för ﬂer (C)
Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden
och anläggningar (D)
Verka för tillgång till bra leder (E)
Minska verksamhetens klimatpåverkan (F)
Verka för bullerfri natur/tysta miljöer (G)

STYRNING OCH RESULTAT

Samtalet med våra medlemmar om hållbarhetsarbetet är viktigt eftersom det är
våra medlemmar som ytterst bestämmer
verksamhetens inriktning. Styrelsen är
medlemmarnas förlängda arm, och har
under 2016 antagit en ny hållbarhetspolicy.
Det yttersta operativa ansvaret för
hållbarhetsfrågorna ligger hos STFs generalsekreterare/vd, men verksamhets- och
budgetplanering samt dess uppföljning

MYCKET VIKTIGA
HÅLLBARHETSFRÅGOR
STYRNING
(A), (B), (C), (D), STFs ändamål
Aktivt bidra till en
(E) och (F)
9 Riktlinjer
hållbar turistisk
Hållbarhetspolicy
utveckling i samhället
Hållbarhetslöfte

Ständigt utveckla
vår förening i hållbar
riktning

Ständigt utveckla
anläggningarna i
hållbar riktning

(A), (B), (C), (E)
och (G)

(A), (C), (D), (E),
(F) och (G)

STFs ändamål
9 Riktlinjer
Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetslöfte
Hållbarhets- och
miljömärkningar

(A), (B), (C), (D), Hållbarhetslöfte
Möjliggöra för
medlemmar och gäster (E), (F) och (G) Hållbarhets- och
miljömärkningar
att upptäcka Sverige
hållbart

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

AKTIVITETER 2016

styr också hållbarhetsarbetet. Den nya
hållbarhetspolicyn anger också att alla
som verkar inom eller på uppdrag av STF
har ett ansvar att följa policyn. Se mer på
sid 9 och svenskaturistforeningen.se.
Nedan ﬁnns en sammanställning av
bl a styrning och resultat för 2016 utifrån
fyra olika områden – samhället, föreningen, anläggningarna och att möjliggöra
för medlemmar och gäster att upptäcka
Sverige hållbart.

RESULTAT 2016/MÅL 2017–2019

Revideringar policy

Ny hållbarhetspolicy

Kampanj ”Håll fjällvärlden ren”

Under perioden juli–oktober, se även sid 24

Kampanj ”Rädda nattågen”

56 482 personer skrev på upprop, se mer på sid 21

Lokalavdelningsaktiviteter

Ca 1 500 st, se t ex sid 16–17.

Utveckling inkluderingsprojekt

3 stycken utvecklingsprojekt;
1. Tillsammans, 4 320 aktivitetstimmar, se sid 26.
2. Barnens Turistbyrå, se sid 28
MÅL: Lansering 2017.
3. ”Projekt 3” (inget namn än). MÅL: Lansering 2017.

STF Upptäckarstöd

200 övernattningar, se sid 27.

Demokratiutveckling föreningen

Ny demokratiordning mm, se sid 48–51.

Större gemensamma arrangemang med deltagare från hela
Sverige

3 stycken, varav 2 stycken miljömärkta
(Riksstämman och Värdkonferensen)

Större gemensamma arrangemang deltagare från Europa

2 stycken, varav 2 stycken miljömärkta
(Eurando och ERA:s årsmöte)

Facebook STF Hållbart

c:a 100 stycken personer anslutna

Lansering Hållbarhetslöfte
på värdkonferens

MÅL: Alla anläggningar ska uppfylla löftet
senast 2019

Uppfylla krav enligt
certiﬁeringar

1
24
4
11
2
3

anläggning
anläggningar
anläggningar
anläggningar
anläggningar
anläggningar

EU-blomman
Green Key
KRAV
Naturens bästa
Svanen
Swedish Welcome

Hållbarhetsutbildning
via webb:en

55 % (av 252) av fast anställd personal har
genomgått utbildningen.
MÅL: 900 personer (fast o säsongsanställd egen
personal + personal franchise-anläggningar) ska
gå utbildningen senast 2018.

Hållbarhetsbedömning
leverantörer

Kartläggning leverantörer med inköp över 100 000 kr
(c:a 300 st)

Utvecklingsarbete
Upptäck Hållbart

Underlag för utveckling av ramverk och erbjudanden
med innehåll av hållbarhet

Hållbarhet
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SAMTAL MED VÅRA MEDLEMMAR
I vår medlemsundersökning 2016 har vi låtit våra medlemmar
betygsätta vårt hållbarhetsarbete. Medlemmarna har svarat på tre
frågor om hållbarhet och satt betyg 1–5, där 1 är lägst och 5 är

högst. Resultaten i undersökningen är viktiga nyckeltal för vårt
hållbarhetsarbete.

Citat från Medlemsundersökningen:

” Bli ännu bättre på miljötänk.
Var alltid längst fram på det.”

”Ännu mer fokus på hållbarhetsfrågor, frågor om klimatet och
framtiden. Våga vara tydligare
politiskt, vi har bara en planet.”

” Leverans av mat via
helikopter på fjället.
Motarbetar miljö frågorna! ”

” Förvånansvärt lågt miljömedvetande på boenden.
Ingen källsortering! ”

” Vi människor ska också hålla länge:
Jag vill se STF mer aktivt i sociala
media och som en fanbärare i den
allmänna/politiska debatten om
människors välmående relativt förekomsten av nära naturupplevelser.”

” Vi ser mer papper, burkar, rester
efter tältplatser i fjällen. Så mer
om fjällvett på ett ej anklagande
eller dömande sätt. Tack för ett
väldigt bra arbete! ”

Undersökningen visar att;
65 % ger oss betyg 4 eller 5 när det gäller
”Att arbeta för att kunna upptäcka Sverige på ett
hållbart sätt”. (+3,8 procentenheter sedan 2014.)

62 % ger oss betyg 4 eller 5 när det gäller
”Att väcka mitt intresse för hållbar turism”.
(+3,7 procentenheter sedan 2014.)

37 % ger oss betyg 4 eller 5 när det gäller
”Att synas och höras i media vad gäller hållbar
turism”. (+3,2 procentenheter sedan 2014.)
0
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80
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1 Lägsta betyg

VÅRT HÅLLBARHETSLÖFTE TILL DIG
Vi vet att våra medlemmar och
många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt.
Hållbarhetslöftet utgår från STFs
hållbarhetspolicy och konkretiserar
hållbarhetsarbetet på varje anläggning.
Hållbarhetslöftet består av 10
delar och ska vara implementerat
på alla våra anläggningar inom
3 år.
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Hållbarhet

Vi är engagerade i
samhället
Vi är engagerade i
vårt lokalsamhälle
utifrån våra och STFs
hjärtefrågor.

Vi hjälper dig att bli
en hållbar gäst
Vi informerar och
hjälper dig att göra
din vistelse i och
kring anläggningen
så hållbar som
möjligt.

Vi källsorterar vårt
avfall
Vi källsorterar och
bereder möjlighet för
dig som gäst att bidra
till detta.

Vi tar ansvar för energiförbrukningen
Vi använder energi
effektivt och väljer
i möjligaste mån
energi från förnybara
källor.

Vi värnar om vattnet
som resurs
Vi hushållar med
vatten och strävar
efter att minska vår
vattenförbrukning.

Vi bidrar till en
levande bygd och
ett hållbart jordbruk
Vi använder närproducerade, ekologiska
och rättvisemärkta
produkter.

Vi använder
miljöanpassade
produkter
Vi undviker engångsartiklar och
använder uteslutande
miljömärkta städ- och
rengöringsmedel.

Vi är en ansvarfull
arbetsgivare
Vi betalar avtalsmässiga löner och gör
det vi kan för att
skapa en trivsam
och inkluderande
arbetsmiljö.

Vi tar ett helhetsperspektiv på vår
verksamhet
Vi tänker igenom
ekonomi, miljö och
sociala aspekter när
vi tar beslut.

Vi följer STFs
övergripande
hållbarhetspolicy
Den ﬁnns att läsa på
STFs hemsida.

Upptäck äventyret Sverige

HÅLLBARHETSPOLICY
Under året har STF antagit en hållbarhetspolicy. Policyn bygger vidare på vår
131-åriga historia, och pekar ut en nödvändig och viktig riktning för vårt hållbarhetsarbete. Vår roll blir allt viktigare i
en värld med många stora hållbarhetsutmaningar.
Från vår Hållbarhetspolicy

”…EN DRIVANDE AKTÖR FÖR EN
HÅLLBAR TURISTISK UTVECKLING I SVERIGE…”
”Vi ska utveckla vår verksamhets
samhällsrelevans, lönsamhet och
medlemsnytta samtidigt som vi tar
ett miljömässigt och socialt ansvar i
allt vi gör.”
”Alla som arbetar inom eller på uppdrag av STF har ett ansvar att…
…ständigt utveckla vår verksamhet i
hållbar riktning…
…möjliggöra för medlemmar och
gäster att upptäcka Sverige hållbart…
…aktivt bidra till en hållbar turistisk
utveckling i samhället.

HÅLLBARA INKÖP
HÅLLBARHETSBEDÖMNING
LEVERANTÖRER

STF har totalt 2 000 leverantörer. Under
2016 har vi gjort en kartläggning och
analys av cirka 300 leverantörer som vi
har gjort inköp för >100 000 kr under
ett år. Syftet har varit att undersöka om
leverantörerna uppfyller kraven i STFs
uppförandekod, samt på längre sikt
kunna prioritera rätt i uppföljnings- och
förbättringsarbete. Leverantörerna
bedömdes enligt en riskmatris där leverantörens ekonomiska betydelse för
STF ställdes mot olika miljö- och sociala
risker kopplat till olika produkter/tjänster och produktionsland. För att bedöma
riskerna användes vägledning och bedömningskriterier från BSCI och Världsbanken med identiﬁerade faktorer såsom
mänskliga rättigheter och korruption.

STF FJÄLLBUTIKER I VÄGLÖST LAND

Under 2016 har vi efter synpunkter från
våra gäster utvecklat ett hållbart butikssortiment i våra fjällstugor. Samtidigt har
de fått ny inredning.
Med konceptet, STF Fjällbutik arbetar vi
utifrån tre ledord: GENUINT – HÅLLBART
– EFTERFRÅGAN.
• Med GENUINT menar vi att fjällbutikerna ska värna om sin unika
prägel, höja upplevelsen och erbjuda
ett personligt värdskap.
• Med HÅLLBART menar vi att på bästa
sätt och utifrån rådande förhållanden
erbjuda ett butikssortiment med
hänsyn taget till miljön.
• Med EFTERFRÅGAN menar vi att vi
lyssnar på våra fjällgäster och erbjuder
ett butikssortiment utifrån efterfrågan.

Hela policyn hittar du på
svenskaturistforeningen.se

E
SAMTAL MED VÅRA MEDARBETAR
Personalen
rderingen av vårt hållbarhetsarbete.
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delområdena; ekonomiskt ansvar, miljö
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Undersökningen visar att;

och alla tre delområdena
hållbarhetsarbete får godkänt (74 %),
• Helhetsbetyget för arbetsplatsens
70 % och mer är godkänt).
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ga nyckeltal för vårt hållbarhetsarbet
Resultaten i undersökningen är vikti

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016
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DETTA GÖR STF
STFs vision är att få människor att upptäcka Sverige. Vi vill se ett Sverige där det är enkelt och
inspirerande att turista hållbart. Det innebär att vi ska inspirera till att uppleva Äventyret Sverige
med respekt för besöksmålets natur- och kulturmiljöer. Vi ska sprida information för att möjliggöra
hållbar turism och vi ska vara nytänkande för att hitta enkla och smarta lösningar. Samtidigt som
engagemanget för Äventyret Sverige ökar hoppas vi att människor kommer lite närmare och ökar
förståelsen för varandra. Även det ser vi som en viktig del av en hållbar turism.

Inspirerande lärande
Inom STF ﬁnns massor av kunskap
om turistlandet Sverige. Det vill vi sprida till ﬂer
t ex genom tidningen Turist, vår hemsida, på boenden
och via lokalavdelningar.

Medlemmar och
ideellt arbete

Erbjuder möjligheter för nya grupper att
upptäcka Sverige
t ex Tillsammans, Färdefonden, Upptäckarstödet,
aktiviteter för nyanlända, aktiviteter i lokalavdelningar.
Läs på sid 26–28 hur vi jobbar med Inspirerande
lärande.

Läs mer om
• Medlemskap på sid 11–13
• Ideellt arbete på sid 14–15
• Våra lokalavdelningar på sid 16–17

FÅ MÄNNISKOR
ATT UPPTÄCKA
SVERIGE

Unika boenden
och aktiviteter
Inom STF ﬁnns cirka 265 boenden i/vid
• Fjäll
• Kust
• Stadsmiljö
• Naturnära
Tillsammans erbjuder STF tusentals
aktiviteter runt om Sverige
läs på sid 29–38 om våra boenden
och sid 16–17 om lokalavdelningarna samt om
Sverige runt på sid 39–43.
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Detta är STF

Påverkan och opinion
Hållbar turism genomsyrar vår verksamhet.
Dessutom driver vi tre hjärtefrågor:
• Infrastruktur
• Allemansrätt
• Leder
läs på sid 20–25 hur vi jobbar med Påverkan och opinion.

Upptäck äventyret Sverige

MEDLEMMAR
Genom att vara medlem i STF är du en del av arbetet med att hålla natur- och kulturmiljöer i Sverige
öppna och tillgängliga för alla att upptäcka. Idag och
i morgon. Tillsammans gör vi det möjligt för ﬂer att
upptäcka Sverige. Medlemskapet i STF ger dig dessutom förmåner som rabatt på boende och tidningen
Turist.

STF HADE

236 318
MEDLEMMAR 2016

• Ungefär 5 300 färre medlemmar än förra året.
• Cirka 74 procent av medlemmarna har valt att
förnya sitt medlemskap.
• Totalt har 55 385 nya medlemmar värvats.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Medlemmar
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VÅRA MEDLEMMAR

BLI MEDLEM OM DU VÄRNAR OM
.
• Hållbar turism med omsorg om människor och miljön
de landsbygd.
• Att göra det otillgängliga tillgängligt och ha en levan
• Möjlighet till upplevelser i naturen.
och för framtida
• Sveriges unika natur- och kulturmiljöer både idag
generationer.
till god turistisk
• Allemansrätten, upprustning av leder samt rätten
infrastruktur i hela Sverige.

OCH DESSUTOM VILL HA

på cirka 265
• Medlemspris på prisvärt boende med ﬁnt värdskap
i 90
boenden i Sverige och rabatt på över 4 000 vandrarhem
länder via Hostelling International.
på våra
• Tillgång till och medlemspris på tusentals aktiviteter
e.
Sverig
i
m
boenden och genom våra lokalavdelningar runto
eller
unika
det
• Inspiration och tips på resmål och sevärdheter, ofta
anläggningar,
oväntade, genom Tidningen Turist, värdarna på våra
ida.
våra lokalavdelningar eller vår hems

ASINNADE
OCH INTE MINST, TRÄFFA LIK
med aktiviteter

• Möjlighet att vara med i en lokalavdelning
i närområdet.
adsarbetare,
• Möjlighet att engagera dig som t.ex. stugvärd, dugn
lägerledare eller färdledare.

STF är en av Sveriges största ideella
medlemsorganisationer med 236 318
nyﬁkna, aktiva och natur- och kulturintresserade medlemmar. Vi har medlemmar i alla Sveriges kommuner men
störst andel medlemmar i Stockholm/
Mälardalen.
Snittåldern på våra medlemmar är
48 år, de har en aktiv livsstil,
värnar om miljön och spenderar tid
och pengar på resor. 49 procent
kvinnor och 51 procent män.
59 procent har varit medlem i
minst fem år.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
DET FINNS ALLTID MER ATT UPPTÄCKA.

NY FÖRMÅN!

STF-medlemmar får rabatt hos SJ
Medlemmar i STF får 10 procent rabatt hos SJ. STF verkar för en hållbar turism och
däribland att miljövänliga kommunikationsmedel används i så hög utsträckning som
möjligt. Vi är därför extra glada att kunna erbjuda våra medlemmar denna förmån.

Dagsbesök i STFs fjällstugor är gratis
för medlemmar – det vill säga att under
dagen använda stugkök, torkrum och
dass. Icke-medlemmar får som tidigare
betala för den servicen.

Varför skulle du rekommendera STF
Från medlemsundersökningen 2016

” Det är grymt trevligt att bo
i STF:s fjällstugor”

” STF vill att ﬂer människor ska
må bra av naturupplevelser”

” STF verkar för turism
i Sverige på
ett hållbart sätt.”
” STF sprider
kunskap om
Sverige.”
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Medlemmar

”Av alla tidskrifter i postlådan är Turist
den som jag blir allra gladast av! ”

Upptäck äventyret Sverige

Tidningen Turist
Medlemstidningen Turist kom ut med sex
nummer under 2016 och nådde drygt 194 000
läsare. I TNS-Sifo:s kvalitetsmätning rankas
Turist som en av de tio mest inspirerande, välskrivna och vänligt välkomnande tidskrifterna,
samt en av tio med mest informativa annonser.
Turist nominerades under året till Publishingpriset i kategorin Medlemstidningar.

TIDNINGEN TURIST NÅDDE DRYGT

Turist på tre ben:
I medlemstidningen Turist ryms STFs tre uppdrag: natur-, kultur- och äventyrsupplevelser. ”Av alla tidskrifter i postlådan är Turist den som jag blir allra
gladast av” konstaterade en läsare i den medlemsundersökning som gjordes
under året – och som visade att Turist är en mycket uppskattad medlemsförmån.

194 000
LÄSARE

NÖJD-MEDLEMS-INDEX
STF mäter nöjd-medlems-index vartannat år. I årets
mätning var index 76 jämfört med 75 under 2014.
• Medlemmarna är överlag nöjda med STFs boenden och
det har störst påverkan på indexet. Sju av tio har bott på
STF-anläggning under året.
• Ett annat starkt argument för att bli medlem är de tips, den
inspiration och kunskap som STF ger och de aktiviteter vi
erbjuder. Sju av tio har läst tidningen Turist under året.
• Var fjärde medlem uppger att de är medlem för att stötta
föreningen och det STF står för. Den delen av medlemskapet attraherar framförallt unga vuxna. Ungdomar och
unga vuxna är även de mest nöjda medlemmarna.

NYA MEDLEMMAR
Nya medlemmar är viktiga för STF. Drygt hälften blir medlemmar
via det personliga mötet, det vill säga på våra boenden. Vi har därför
utsett värvningscoacher på samtliga egna anläggningar. Dessa har
under året fått särskilt stöd och coachning i värvningsretorik. Vi
samarbetar också aktivt med ett antal franchiseanläggningar för att
hitta former för ökad medlemsvärvning. Liksom förra året var det
STF Abisko som värvade ﬂest medlemmar under året. Andra anläggningar som har haft hög värvning under 2016 är STF Storulvån,
STF Kebnekaise, STF Hagaby Lantgården och STF Vålådalen. De
anläggningar som ökat sin medlemsvärvning mest jämfört med 2015
är bland annat STF Falun/Vassbo och STF Stockholm af Chapman/
Skeppsholmen.
För att få ﬂer att känna sig delaktiga och nöjda med sitt medlemskap ska vi fortsätta att utveckla medlemsformen inom STF, bland
annat genom att bygga en starkare relation med våra medlemmar
digitalt.
Vår värvningsstrategi ska förändras genom att bredda antalet
kanaler och se över argumenten för medlemskap. Sist men inte minst
ska vi fokusera på lojalitet och hitta nya samarbetspartners.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Hur blev man medlem 2016?
Fjällstationer och
fjällstugor 29 %

Övrigt som STF
kundservice, lokalavdelningar och turistbyråer 5 %

Digitala kanaler,
webb och online
bokning 46 %
b

Vandrarhem/hotell 20 %

Många lojala medlemmar

59 %
av medlemmarna är inne på sitt femte år eller mer,
17 % av dessa har varit medlemmar 20 år eller mer!

Medlemmar
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DET IDEELLA
ENGAGEMANGET
I STF KAN SE UT
PÅ OLIKA SÄTT
• Vara aktiv i någon av STFs lokalavdelningar, läs mer på sidan 16.
• Delta i föreningens styrning genom
att till exempel föreslå sig själv eller
andra som ombud till riksstämman
och rösta på kandidaterna, läs mer
på sidorna 48–49.
• Genomföra uppdrag som stugvärd
eller färdledare.
• Delta i STFs dugnadsarbete, dvs
ideellt underhållsarbete på STFs
fjällstugor.
• Vara ledare för Tillsammanslägren, läs mer på sidan 26.

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.

Engagemang i fjällen

1144
aktiva eldsjälar

Antal ideellt engagerade

14

2016

2015

2014

Föreningsaktiva

757

767

755

Stugvärdsuppdrag

258

263

261

Medlemsombud

55

Dugnadsarbetare

55

129

121

Färdledare

45

54

54

Tillsammans-ledare

25

18

8

Medlemmar – Eldsjälar

I oktober träffades 115 ideellt engagerade stugvärdar, dugnadsarbetare
och färdledare i Grövelsjön. Tillsammans med medarbetare inom STFs
fjällverksamhet ﬁck de en chans att träffas och utbyta erfarenheter,
insikter och idéer. Dessutom kunde STF samlat ta tillvara deltagarnas
goda kunskaper om fjällgästerna och deras behov.

Upptäck äventyret Sverige

ROLIGA MÖTEN OCH
OVANLIGA SITUATIONER

Stugvärdar
VÄRDSKAP:
Tjäktja sommaren 2016

De bästa (och samtidigt de värsta) dagarna var när vi var överbelagda och hade
nästan dubbelt så många gäster som bäddar. Att det ändå blev ﬁna minnen
beror på att alla gäster visade sig från sin bästa sida och att vi tillsammans
gjorde det bästa av situationen. Roliga möten och ovanliga situationer är det
jag minns bäst, samt kontrasten att däremellan kunna sitta på en sten och njuta
av att bara vara, säger stugvärden Anna Kero från Luleå.
Mina smultronställen är de orörda älvarna i Norrbotten, Tärendö och
Kalix älv. Ett fantastiskt utﬂyktsmål är forsen Bahakurkkio i Kalix älv.
Jag tycker att STF ska satsa på att få ﬂer att upptäcka fjällen och all annan
svensk natur. Tänk om vi kunde få ﬂer att upptäcka, och i förlängningen värna
om skogen, älvarna och fjällen.

DUGNAD I FJÄLLEN

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.
Stugvärdarna arbetar i grunden ideellt,
men får ett mindre arvode för sin insats.
Under 2016 hade vi totalt 258 stugvärdsuppdrag med fördelning på 102 vinteruppdrag och 156 sommaruppdrag.
För att bli stugvärd genomgår man
STFs stugvärdskurs med grundutbildning kring drift, gästservice, ekonomi och
säkerhet. Under 2016 genomfördes en
stugvärdskurs. Antalet sökande var 300
personer.

Det ﬁnns stora investeringsbehov i
STFs anläggningar, både i upprustning, renovering, modernisering och
utveckling.
Dugnad är ett norskt ord för ideellt arbete. Inom STF använder vi det
som namn för ideellt arbete när STFmedlemmar renoverar och reparerar
fjällstugor.
För varje dugnadsuppdrag ﬁnns
en dugnadsledare. Under 2016 hade
vi en dugnadsledarutbildning i januari

med 12 deltagare och en dugnadsledarträff i november med
12 deltagare.
Under 2016 har ett 40-tal dugnadsarbetare gjort en mycket bra
och uppskattad arbetsinsats på våra
fjällstugor i STF Alesjaure, STF Viterskalet, STF Vålåstugan, STF Sälkastugan och STF Abisko Turiststation.
Vem som helst kan anmäla sitt
intresse för dugnadsarbete på STFs
hemsida.

STF Dugnad ﬁrade 10 år med tårta
I november samlades ett gäng i Hallsberg för att ﬁra
att dugnad har funnits inom STF i 10 år. Samtidigt
presenterades 2017 års uppdrag.
Oj, så mycket fantastiskt alla dugnadsarbetare
har åstadkommit under de här åren sa Göran Forsell,
STF Dalsland när han avtackades efter tre år som
dugnadsamordnare. Göran var den som tillsammans
med Börje Ericsson startade upp dugnadsverksamheten inom STF. Göran och Börje har betytt oerhört
mycket för dugnadsverksamheten inom STF.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Fejat på fjället
Under sommaren ägnade nio dugnadsarbetare drygt en vecka åt att
måla om samtliga hus vid STF Alesjaure fjällstuga. Dessutom blev ett
dasslock, en bastuventil, ett avlopp och lite annat ﬁxat … ”Fint väder
hade vi också”, hälsar gruppen.

Medlemmar – Eldsjälar

15

STF HADE

64

LOKALAVDELNINGAR 2016
UNDER ÅRET HAR

1 553
29 778
AKTIVITETER MED

DELTAGARE GENOMFÖRTS

• 757 funktionärer.
• 14 035 av medlemmarna har
valt att ansluta sig till en lokalavdelning.

LOKALA KRAFTER
Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift är att erbjuda natur- och kulturturistiska upplevelser på
hemmaplan men också att stimulera till resande i Sverige. Lokal opinionsbildning kan också vara del
av verksamheten liksom att utveckla, underhålla eller rusta lokala leder eller vårda kulturminnen.
På STFs hemsida ﬁnns kontaktinformation till samtliga lokalavdelningar.
Lokal mötesplats för Tillsammans
STFs förtjänstmärke
STFs förtjänstmärke i guld delas ut till personer som verkat inom föreningen
i mer än 25 år eller gjort extraordinära insatser. Årets mottagare var Iris
Andersson, STF Öland och Margareta Andersson STF Karlskoga-Degerfors.
Iris har sedan hon gick med i STF 1983 lagt ner stort engagemang och
hon besitter stora kunskaper om Ölands natur, kultur och historia. Hon är en
mycket god ambassadör för STF.
Margareta har haft olika positioner inom styrelsen genom åren – sekreterare, kassör, medlemsansvarig och programansvarig. Dessutom har hon varit
ledamot av valberedningen.
STFs förtjänsttecken i silver för medlemmar som verkat inom föreningen
under 25 års tid gick till Ulla Nordström, STF Östra Skåne, Kerstin
Albrechtsson, STF Södra Halland och Bengt Bjurshagen, STF Eskilstuna.
Förtjänstmärke i Brons till personer som verkat inom föreningen under
10 år, Ulla Friberg, STF Norra Öresund, Sten Troberg, STF Södra Lappland,
Gerd Gustafzon, STF Botvid, Jan Karlman, STF Värend, Rune Isaksson, STF
Värend, Anita Högegård, STF Lerum-Partille, Yngve Karlsson, STF Lidköping,
Bertil Sandström, STF Skellefteå, Lars-Erik Dahlberg, STF Skellefteå, Gun
Enebjörk, STF Östersund, Örjan Lundqvist, STF Östersund, Barbro Lundqvist,
STF Östersund, Veikko Terriniemi, STF Mark, Stina Thelin STF Borås.
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Under året startade mötesplatsen/nätverket Tillsammans i Östersund, med fokus på unga tjejer. Tankarna bakom lokalavdelningen
är inkludering, gemenskap och vägar in i friluftslivet. Bakom det
jämtländska initiativet står Sandra Blom och Ida Bratt, som också
är ledare i STFs Tillsammansverksamhet, läs mer på sidan 26.
– Det var många tjejer från Jämtland med på lägren och vi
såg att det fanns ett stort behov av att få fortsätta träffas. Många
saknar gemensamma sammanhang, säger Ida Bratt.
– Vi vill få lättillgängliga mötesplatser, med en stor blandning
av människor, över generationer. Det är viktigt också för STF, ja,
för hela frilufts-Sverige, att hitta integrerande verksamheter.

Ingemund Hägg ﬁck förtjänstmärke i guld
Ingemund Hägg, som har varit STF-medlem sedan 1987 har på
många sätt bidragit till STFs utveckling. Under 2016 tilldelades
han STFs guldmedalj. Motivering:
• Representerat medlemmarna i STFs styrelse
• Representerat STF i ERAs styrelse
• Var med och bildade och startade upp Uppsalakretsen
• Idéskapare och bidragsgivare till Get Real 2014–2016
• Arbete i gruppen kring demokrati och styrelsefrågan 2015–2016

Upptäck äventyret Sverige

Annika Swedén
Sekreterare
STF Södertörn

elsen i STF Södertörn men
Annika Swedén är aktiv i styr
så kallade lokalavdelningshar också valt att vara en av tre
jer andra lokalavdelningar.
stödjare som på ideell basis stöd
ett ideellt uppdrag i STF?
Var för vill du ha ytterligare
ma ut till andra lokalavdelJag tycker det är kul att kom
tror att jag kan få lika mycket
ningar och utbyta idéer. Jag
är i dia logen som idéerna
inspiration som jag kan ge, det
kommer.
Vad kan du lära ut?
iviteter i verksamhetssystemet
Exempelvis att lägga upp akt
på den publika webben.
och sedan se dem blomma ut
a hur man kan använda web
Men även att kunna förmedl
n.
else
styr
för
etet
arb
ättra
ben för att underlätta och förb

Magdalena Lindblom
Ordförande i
STF Borlänge-familj

STF Borlänge-familj riktar sig till barn
familjer och erbjuder natur- och kulturupplevelser i Borl
änge med omnejd.
Aktiviteterna anpassas för att passa fami
ljer med barn i
förskoleåldern.
Varför engagerar du dig i STFs loka
la verksamhet?
Jag vill att mitt barn ska få vara ute
i naturen tillsammans
med andra barn. Jag vill även träffa
andra förä ldrar som
delar samma friluftslivintresse som
jag.
Vad får du ut av att vara aktiv i en
lokalavdelning?
Mycket glädje och skratt. Det är väld
igt kul att ordna aktiviteter för andra. Mötena i vår förening
är väldigt roliga, vi
är alla i samma situation och har myc
ket gemensamt.

HÄNT I LOKALAVDELNINGARNA

50 år
Landets äldsta lokalavdelning,
STF Sydvästra Skåne
ﬁrade hela året

STF Kungsbacka-Varberg slog eget rekord
Lokalavdelningen satte nytt deltagarrekord, 89 deltagare deltog i ”Kungsgårdstorpens förvandling”. Samtliga var mer än nöjda över en innehållsrik och kunskapsmättad guidning.
STF Gotland utforskade
forskningsstation
I slutet av maj begav sig STF Gotland
till forskningsstationen vid Ar. Stationen
ligger på näset mellan Bästeträsk och
Östersjön där deltagarna bland annat
ﬁck lära sig hur ﬁskar påverkas av medicin i avloppet eller av all plast i havet.
Utﬂykten samlade dryga 50 deltagare
och avslutades med en vandring till Blå
Lagunen.
STF Borlänge-familj
STF Borlänge familjs traditionsenliga
tomtevandring samlade drygt 100
personer.
Med hjälp av marschaller och
tomtenissarnas små ledtrådar kunde
vandrarna orientera sig fram i skogen.
Framme vid den härliga brasan fann
barnen att tomten, som själv förstås var
i lite upptagen så här i juletider, hade
lämnat kvar en liten överraskning.

STF Borås deltog vid Linnémarschen.
I april genomfördes vandringar i Linnés
fotspår för 40:e gången i Borås.
Över 4 000 vandrare gick allt från
några kilometer till 57 km. Start och
mål var vid Borås Arena, där STF Borås
hade ett informationstält och delade ut
information om STF, Eurorando och den
lokala verksamheten.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Landets äldsta lokalavdelning, STF Sydvästra Skåne,
fyllde 50 år. En fredag i oktober ﬁrade 30 medlemmar från lokalavdelningen sin 50-årsdag på grekisk
restaurang. Bland årets aktiviteter fanns till exempel
utﬂykt till grodkväk i Baldringe och bussresa till
Österlen. Lokalavdelningen Sydvästra Skåne sköter
också om charmiga Kullatorpet på Romeleåsen, där
Skåneleden passerar.

Jubileum under 2016

50

STF Sydvästra Skåne
år
STF Uppsala
år
STF Värend
år
STF Blekinge
år
STF Värmland
år
STF Roslagen
år
STF Skellefteå
år
STF Alingsås-Vårgårda
år
STF Bjäre-Åsbo
år
STF Härnösand
år
STF Södertälje-Nykvarn
år
STF Nynäshamn
år
STF Stockholm Nordost
år
STF Lerum-Partille
år

40
40
40
40
40
40

30

30
30

20

20

10

10
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Den 6:e april lanserade STF
att Sverige fått ett alldeles eget
telefonnummer – The Swedish
Number – dit vem som helst i
världen kunde ringa och alla
i Sverige kunde vara med och
svara. Sverige ﬁck därmed som
första land i världen ett eget
telefonnummer. När någon ringde
kopplades hen till en slumpvis
svensk som anmält sig till att
svara. Vem som helst i Sverige
med en smartphone kunde
anmäla sig som ambassadör.
Vi ville visa det unika och genuina med
Sverige, ett land värt att besöka med
allemansrätt, hållbar turism, och ett rikt
kulturarv. Vi ville också ge alla svenskar
en chans att uttrycka sig och dela med sig
av sitt Sverige, en hyllning till att tryckfrihetshetsförordningen fyllde 250 år.
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The Swedish Number

hjälpa till på ett hörn för att uppmärksamma Sverige som turistdestination, sa Stefan
Löfven i en intervju.
När President Obama tog emot de
nordiska ledarna till Vita Huset nämnde
han The Swedish Number i sitt öppningstal. ”För er amerikanare som inte kan be32 000 ambassadörer
söka Sverige, oroa er inte, jag har förstått
Totalt laddade över 32 000 svenskar ned
appen och svarade för Sverige, bland annat att Sverige har ett telefonnummer, där du
kan ringa en svensk, och
Anna Kinberg Batra
Hello, this is The Swedish
lära dig om allt som är
och statsminister
Primeminister speaking
svenskt”, sa Barack Obama.
Stefan Löfven.

Vi ville samtidigt skapa uppmärksamhet för STF och i förlängningen få ﬂer att
engagera sig för att vara med och påverka
svensk natur- och kulturturism i en positiv
riktining.

188 000 samtal

– Det var jätteroligt att svara för
Sverige. För mig var det självklart att

The Swedish Number tog världen med
storm. Medier världen över rapporterade
om numret, bland annat brittiska The
Guardian och amerikanska USA Today,
New York Times och India Times. Många
av de stora tv-programmen och radioprogrammen ringde upp numret i direktsändning och ﬁck prata med slumpvis utvalda
svenskar.
Totalt ﬁck numret från den 6e april
till midsommar 197 678 samtal från 190
länder. Flest samtal kom från USA.

Upptäck äventyret Sverige
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Cannes Lions 2016

46 UTMÄRKELSER

Under 2016 hedrades The Swedish Number med 46 utmärkelser
och blev i och med detta en av världens mest prisbelönta kampanjer.
Ann-Marie Lunds Encyklopedipris, 1 Titan, 7 Grand Prix, 20 guld,
11 silver och 6 brons….
Några exempel; 13 lejon, varav ett Titan i Cannes Lions, fyra Grand
Prix i Euro Best, tre guld i svenska Spinn respektive 100 wattaren.

Motivering till Bild & Ord Akademins Ann-Marie Lunds
Encyklopedipris:

”För modet att ställa sig bakom den mest levande
encyklopedien om Sverige i modern tid –
The Swedish Number”

100 wattaren 2016

MARTINA VAR EN AV
AMBASSADÖRERNA
– Själv tycker jag att tanken är
fantastisk. Ett bra sätt att få fram
intressant förstahandsinformation
från dem som faktiskt bor i landet.
Hon minns det allra första samtalet,
som kom efter bara någon timme. I
andra änden satt en kvinna i Malaysia tillsammans med sin familj.
– Hon frågade om Sverige låg i
Ikea. Jag försökte reda ut begreppen, men det hela blev ganska
förvirrat. Därefter ringde en kvinna
från Kuwait som skulle resa i Europa och behövde tips om var hon
kunde bo.
Det längsta samtalet kom från
en kvinna i USA som var nyﬁken
på svenskarnas uppfattning om
det amerikanska valet. Hon blev
väldigt fascinerad över hur mycket
jag, som svensk, kände till. Det är
det som är kul, att man inser att det
ﬁnns stora likheter mellan människor även om man bor på olika håll
i världen, säger Martina.
Delar av intervju med Martina de
Filippo, från Lund i ETC Malmö
2016-06-07

NÄSTAN HELA VÄRLDEN RINGDE
–Det har varit en häftig resa, en stolt resa.
Att STF som en av Sveriges största och
äldsta ideella föreningar fått uppmärksamhet i hela världen för att vi tog modet att
släppa varumärket Sverige fritt till alla
som bor i landet, det är ﬁnt, säger Jenny
Engström, kommunikationansvarig på
STF och projektledare för The Swedish
Number.
–Vi har inte lagt ett öre på marknadsföring, utan numret spred sig av sig självt.
STF hade satt upp ett mål på 30 000 samtal,
och vi nådde nästan 200 000, från jordens
alla hörn. Det är ganska mäktigt. Men
det skulle aldrig fungerat utan de 32 000
telefonambassadörerna som hjälpt till att
svara. Vi är ödmjukt tacksamma!
Själv har hon som telefonambassadör,

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

diskuterat såväl terrorhot i Istanbul som tomatodling i Illinois. Samt hjälpt en skolpojke
på en ö i Stilla Havet med en skoluppgift om
Skandinavien. Det är ju personer som jag
aldrig annars hade kommit i kontakt med,
säger Jenny.
Vi är förstås stolta över alla utmärkelser
vi fått för kampanjen, kanske särskilt Bild &
Ord Akademins pris. Där vi ﬁck stipendiet
för att vi vågade. Men det viktigaste för oss är
att tack vare all uppmärksamhet vi har fått,
har vi blivit inbjudna till sammanhang över
hela världen för att prata om The Swedish
Number, tillfällen där vi kanske inte i vanliga
fall hade fått en plats. Självklart har vi tagit
dessa tillfällen i akt att prata om STF, våra
viktigaste påverkansfrågor och svensk natur
och kulturturism.

The Swedish Number
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STF i Almedalen

PÅVERKAN OCH OPINION
En av STFs viktigaste uppgifter är att stå upp
för, bevaka och skapa opinion inom frågor
som är viktiga för våra medlemmar och för
Sverige som turistland. Vårt varumärke är
starkt och vi vet att vi kan påverka genom att
vara aktiva och envisa. Vår röst behövs och vi
har många exempel på att beslut har ändrats
eller frågor har uppmärksammats efter att vi
har engagerat oss.

PUBLICITET 2016
STF jobbar aktivt med att tipsa journalister om vad
som händer inom STF. Det kan till exempel vara om ett
nytt vandrarhem, semestertips, den bästa fjällturen eller
lokalavdelningsaktiviteter. 2016 resulterade detta i 9 431
stycken införanden i svensk press med ett PR värde* på
407 950 462 kr. Införandena nådde 519 254 634
läsare/lyssnare/tittare.
Vi har valt att redovisa vår kampanj The Swedish
Number separat då dessa siffror är helt osannolika med
ett PR värde i hela världen på 1 263 miljarder.
* (PR värdet mäts traditionellt 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).
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Påverkan och opinion

Förutom många möten under
veckan deltog vi bland annat på
seminarier om frilufsdagarnas
framtid och de friluftpolitiska
målen med Svenskt Friluftsliv och
evenemang som motor för regional tillväxt med Region Dalarna.
Tillsammans med Swedish
Lapland pratade vi om hur
minskad tågtraﬁk hotar växande
besöksnäring. Vi avslutade med
ett föredrag om hur The Swedish
Number blivit en världssuccé.
Vi stod även med våra ledkryss
på Donners Plats och berättade
om Stötta Kungsleden och STF.

T ER
ONTE
FRON
A FR
RA
VI VERK AR PÅ FLER

eter, länsstyrelser och
• Uppvaktar regering, riksdag, myndigh
kommuner.
• Besvarar remisser.
tioner, styrelser och arbets• Är representerade i olika organisa
organisationer.
grupper och samarbetar med andra
• Skriver debattartiklar.
• Startar namninsamlingar.
• Deltar i debatter och som talare.
ma ut i naturen och lära sig
• Underlättar för människor att kom
mer om allemansrätten.
d annat genom vår fond,
• Möjliggör aktiviteter för unga blan
täckarstöd.
Tillsammans-verksamheten och Upp
om i Sverige olika
• Ordnar genom lokalavdelningar runt
erkansfrågor.
aktiviteter och jobbar med lokala påv
• Gör insamlingar.
ar journalister om olika
• Bedriver aktivt PR-arbete, dvs tips
aktiviteter och platser.
m genom vår fond
• Stödjer forskning inom svensk turis
kningar”.
”Fonden för vetenskapliga undersö
i landet gör vi Sverige
om
runt
• Genom våra anläggningar
tillgängligt för många.
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STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
RUSTA LEDSYSTEM
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR

DE TTA TYCKER VI
STF vill att alla ska kunn
a uppleva Sverige som
turist.
Därför måste det ﬁnnas:
• Goda kommunikatione
r till turistiska destinatio
ner i
form av tåg, ﬂyg, buss elle
r båt.
• Bredband och mobilnät
i glesbygden, särskilt so
m
det fasta telefonnätet mo
nteras ned. Det skapar
möjlighet att använda be
talsystem, kortterminaler
och servicetjänster överal
lt i Sverige.

RÄDDA NATTÅGEN
- ÅRETS VIKTIGASTE NAMNINSAMLING
Under 2016 har vi varit drivande i
kampen att rädda nattågen norrut. SJ
meddelade först att de tänkte lägga ner
de reguljära nattågen till Jämtland och senare meddelade Traﬁkverket att de skulle
utreda framtiden för nattågen till övre
Norrland. Det var vi förstås tvungna att
agera på. Bra tågförbindelser gör det enkelt att upptäcka Sverige hållbart. Detta
hotades i norra Sverige. Ska det gå att bo i
norr och driva näringsverksamhet behövs
inte sämre villkor. Det behövs bättre och
det behövs ﬂer och bättre transporter,
inte färre.

färdas på natten och komma fram en tidig
morgon till fjällen.

TURISMEN EN NÄRING SOM VÄXER
I NORRA SVERIGE

Vi krävde en konsekvensanalys som är
bredare än den företagsekonomiska analys
som SJ gjort. I maj startade vi även en
namninsamling, Rädda nattågen, som hittills samlat in 56 482 namn.

Turismen är en av få näringar som växer i
norra Sverige.
Bra infrastruktur är nödvändigt för att
vi ska kunna fortsätta att utveckla turismen
i norr. Och det ﬁnns mycket mer att göra
när allt ﬂer storstadsbor och utländska
besökare söker äventyr, tystnad och vidder.
Vi anser att det behövs kalkyler som
inkluderar miljöaspekter och arbetstillfällen. Som inkluderar det smarta i att
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UPPROP OCH NAMNINSAMLING

STF skrev brev till tre ministrar; infrastruktur, näring och miljö och vi träffade
SJ ett antal gånger. Vi krävde besked om
vad som ska gälla för tågtraﬁken och påtalade regionens behov av bättre transporter
för att kunna utveckla en hållbar turism.

56 482

personer skrev på vårt upprop

TRAFIKVERKETS BESLUT

Traﬁkverket och SJ lyssnade och effekten av vår och andras påverkan var att
det under sommaren gick direkta nattåg
varje kväll till Jämtland (tidigare var man
tvungen att gå av två timmar mitt i natten

i Sundsvall). Under hösten rullade natttågen mot Jämtland på torsdagar.
I december 2016 meddelade Traﬁkverket att det även fortsättningsvis kommer att gå två nattåg per dag till Kiruna
och övre Norrland. Sedan tillkännagav SJ
sin plan att investera 150 miljoner kronor
i ombyggnad och upprustning av alla sina
nattågsvagnar. Och i mars 2017 tydliggjorde även regeringen, genom klimatminister
Isabella Lövin, att nattågen ska rustas upp
och traﬁken tryggas för framtiden.
TIPS FRÅN STF

För att hjälpa våra medlemmar har vi samlat konkreta tips på vår hemsida för de som
vill åka nattåg till Jämtland. Som medlem i
STF får man också rabatt på sina tågresor.

Nattågen till Kiruna
räddade
Dialogen med Traﬁkverket har varit god
och vi upplever att de tagit hänsyn till
de argument vi framfört säger Magnus
Ling, generalsekreterare för Svenska
Turistföreningen.

Påverkan och opinion
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STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
RUSTA LEDSYSTEM
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

RUSTA LEDSYSTEM
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-,
kanot- och skidleder. Vi tycker också att ﬂer
naturreservat och nationalstadsparker bör
inrättas för att tillvarata miljön och stimulera
människorna att nyttja den.

STÖTTA KUNGSLEDEN

Initiativet ”Stötta Kungsleden” hade
per 31 december 2016 samlat in
mer än

3

miljoner kronor.

På STFs hemsida kan du läsa vilken upprustning
som skett av stugplatserna utmed Kungsleden
tack vare många människors engagemang!
FAKTA
Insamlade medel och bidrag

2016

2015

2014

946 701*

1 745 038

886 340

Insamlingskostnader

119 729

241 583

221 585

Till ändamålet

805 629

1 746 997

24 650

* Inkluderar organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv på 110 000 kr.
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EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

Vi bedriver sedan några år initiative
t Stötta Kungsleden.
Flera av våra lokalavdelningar men
även franchisetagare
gör löpande insatser för att rusta lede
r runt om i Sverige.
Dialog med Naturvårdsverkets rege
ringsuppdrag att
kartlägga hur Sveriges vandringsle
der ska utvecklas och
förvaltas för att öka tillgängligheten
, främja turismen och
friluftslivet. Under hösten 2016 var
STF värd för Eurorando
i Skåne, Europas största internatione
lla vandringsevenemang som arrangeras vart femte år.
Tack vare detta event
gick Skånes kommuner samman och
rustade sina leder.
Läs mer på sidan 41.

I initiativet Stötta Kungsleden kan man för 25 kronor bli fadder
till en virtuell meter på leden. Huvuddelen av pengarna går till
renovering av stugplatserna längs leden. En viss del ska även gå
till rustning av själva leden som Länstyrelserna i Norrbottens
och Västerbottens län ansvarar för. Syftet med Stötta Kungsleden är i första hand att samla in pengar till stugplatserna men
också att skapa opinion kring underhållet av Sveriges vandringsleder.
Förutom insamlade pengar har projektet lett till ett stort antal artiklar och uppmärksamhet både i tv, radio och på bloggar
och av twittrare. På stöttakungsleden.se kan du se vem som har
stöttat vilka metrar och följa insamlingen. Du kan naturligtvis
ge bort metrar av Kungsleden som present. Du får ett gåvobevis
och en länk till just dina metrar.

Upptäck äventyret Sverige

Kungen blev fadder till
10 000 meter
När Hans Majestät Konungen fyllde 70 år överlämnade
Länsstyrelserna och STF en gemensam gåva i form av ett
fadderskap på Kungsleden inom initiativet Stötta Kungsleden. Totalt blev Kungen fadder för 10 000 meter av
Kungsleden och gåvan på 250 000 kr gick oavkortat till att
tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure fjällstuga i Abisko
Nationalpark, 14 kilometer in på Kungsleden. Samtliga
Länsstyrelser bidrog med 5 000 kronor vardera förutom
Länsstyrelsen i Norrbotten som gick in med en summa om
150 000 kronor. STF bidrog med motsvarande summa som
Länsstyrelserna i form av arbetsinsatser.

Kungen blev fadder till 10 000 meter

DETTA HAR VI GJORT

• Ramper har byggts från helikopterplattan till
boningshuset, från boningshuset till dasset och
vidare till bastun och butiken.
• Boningshuset har anpassats genom att dörrar har
breddats, pentry och sängar har byggts. Allt för att
göra det möjligt för människor i rullstol att övernatta
och använda stugan fullt ut.

• Ett nytt torrdass har byggts och bastu och butik är
ombyggda med bland annat bredare dörrar.
Nu blir det möjligt för rullstolsburna att upptäcka väglöst land och njuta av den fantastiska naturupplevelse
Abisko Nationalpark bjuder på.
Kungen inviger sin gåva i mars 2017.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV
STF ABISKOJAURE
FJÄLLSTUGA

Andra renoveringar
längs Kungsleden
Under sommaren 2016 rustades en
stuga i Sälka invändigt. Den andra
rustades under 2015. Bidragspengar
från Fjällräven bekostade materialet.
En stor del av arbetet gjordes som
dugnadsarbete. Det är en mycket
värdefull del av underhållsarbetet på
STFs fastigheter längs Kungsleden.
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STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
RUSTA LEDSYSTEM
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR
Allemansrätten är mycket viktig för allas
möjlighet att uppleva naturen. I alla sammanhang där STF har möjlighet slår vi ett slag för
allemansrätten, ofta i samarbete med Svenskt
Friluftsliv. Vi tycker att kunskapen om allemansrätten behöver bli större. Det är mycket
viktigt att alla förstår vikten av att värna om
vår natur, bli delaktiga och ta ansvar. Vi vill
bidra till att de unga får en grundläggande
kunskap och upplevelse av allemansrätten.

Under 2016 svarade vi på ett antal remisser och uppmärksammade friluftsfrågan i riksdagen. Våra projekt för inspirerande lärande syftar bland annat till att på ett engagerande
sätt sprida kunskap om rättigheter och skyldigheter runt
allemansrätten, läs mer på sidorna 26–28. Under året
startade vi tillsammans med Håll Sverige rent kampanjen
”Håll fjällvärlden ren”, se nedan.
Vi sprider också kunskap via vår hemsida och via
lokalföreningar och tidningen Turist om de unika möjligheter
vår allemansrätt innebär.

KAMPANJEN, HÅLL FJÄLLVÄRLDEN REN
Under sommaren 2016 genomförde Svenska Turistföreningen tillsammans med Håll Sverige
Rent och med stöd av Fjällfararnas Vita & Gröna Band kampanjen ”Håll fjällvärlden ren”.
Allt ﬂer besökare i fjällvärlden
Med ﬂer besökare ökar tyvärr även nedskräpningen i fjällen. Syftet med kampanjen var att göra
besökarna medvetna om att vi måste värna om naturen för att allemansrätten ska fungera.
Vi måste alla hjälpas åt
Tillsammans måste vi hjälpas åt för att bevara allemansrätten och hålla vår natur fri från sopor.
I kampanjen delades och spreds budskapet i tryckt och digital media. Dessutom fanns gratis
skräpplockarpåsar på samtliga fjällstationer och fjällstugor, enkelt för besökare att ta med sig.
Resultatet av kampanjen visar att det är viktigt att fortsätta uppmärksamma nedskräpningen
för att bekämpa den.
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Representantskap 2016
STF är representerade i en mängd
styrelser och kommittéer, exempelvis

Lokalavdelningen STF Umeregionen deltar med strategisk närvaro i olika
projekt som rör besöksnäringen, bland annat:
• Destination Ammarnäs, där vi deltar i utvecklingsarbetet av leder kring
Ammarnäs närområde och därmed också delar av Kungsleden. Kungsleden
är en av de viktigaste besöksanledningarna i Vindelfjällen. STF sponsrar
bland annat Kungsledenrännet, en årligt återkommande skidtävling på kalfjället längs Kungsleden mellan Hemavan och Ammarnäs.
• I projektarbetet med att utveckla och skapa ett så kallat biosfärsområde längs
Vindelälvsdalen från Ammarnäs till Umeå. 2018 kommer en ansökan om
biosfärsområdesstatus att lämnas in till UNESCO. Vi deltar i styrelsearbetet.
• I statens (Länsstyrelsen) satsningar på det rörliga friluftslivet tillsammans
med kommunerna och Landstinget.
• Inom Region Västerbotten Turism i allmänhet och inom Kollektivtraﬁkmyndigheten som remissinstans för infrastrukturfrågor. Vi bevakar särskilt
kollektivtraﬁkutvecklingen längs riksväg 363 som är en direkt förutsättning
för ett hållbart resande längs Vindelsälvsdalen och till Vindelfjällen.
• Vi producerar årligen ca 500 arbetstimmar för att nå våra mål. Vi upplever ett
bra umgängesklimat och ett hyggligt utfall!
Anders Forsberg
STF Umeregionen

• Svensk Turism AB
• Skärgårdsstiftelsen
• Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom
turism
• Swedish Lapland Visitors Board
• Folksam Sak
• Svenskt Friluftsliv
• Ekoturismföreningen
• Ideell Arena (Styrgrupp)
• Arbetsgrupp Naturturism inom ramen
för Landsbygdsnätverket
• Håll Sverige Rent
• Fjällsäkerhetsrådet
• JHT
• Gränsfjällen Sylarna
• SBO
• Visit Idre, ekonomisk förening
• Kiruna-Lappland
• Grövelsjöfjällen Turistförening
• Fjällstugvärdarna
• Gällivare fjällsäkerhetskommitté
• Ljungdalsfjällens turistförening
• Kesudalens samfällighetsförening
• Dialogforum för Besöksnäringen hos
Näringsministern

Riksdagens
friluftsnätverk
I riksdagen ﬁnns äntligen ett nätverk för
friluftsliv. Det har diskuterats i många år
och med hjälp av Salia Quicklund (M),
Peter Jonsson (S), Magnus Ling (STF)
och Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv
kunde riksdagens friluftsnätverk starta.
Nätverket har haft tre möten under 2016
och kommer ha ungefär lika många
möten under 2017. Målet med nätverket
är att lyfta frågor som rör friluftslivet till
riksdagens politiker. Samtliga partier
inbjuds till nätverksmötena liksom
medlemsorganisationerna i Svenskt
Friluftsliv. Nätverkets funktion är att
utbyta information och att få bättre
kontaktvägar. Och på sikt naturligtvis få
till förbättringar för friluftslivet. Friluftsorganisationerna har getts utrymme att
lyfta aktuella frågor.

LOKAL OMVÄRLDSBEVAKARE
Ä

”VI TRYCKER PÅ DÄR DET BEHÖVS”
Gunnar Eriksson är ansvarig för omvärldsbevakning i lokalavdelningen STF
Stockholm. Det innebär att han under
året bland annat skrivit till regeringskansliet om tätortsnära natur, till landstinget
om utbyggnad av tunnelbanan och till
stadsbyggnadsnämnden om det planerade
Nobelmuseet.
– Vi bevakar frågor om grönområden,
friluftsliv och turism i hela Stockholmsområdet.
Gunnar plöjer regelbundet kommunens hemsidor, kungörelser i lokalpress

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

och har nära utbyte med likasinnade organisationer i området. Uppåt 50 skrivelser
till olika instanser kan det bli på ett år.
– Påtryckningar behövs. Indirekt märker man att det går att påverka. Jag tycker
det är lättare nu än när jag började med
det här för tio år sedan.
Vad har du för råd till andra som vill
komma igång med lokalt opinionsarbete?
– Var inte rädda för att säga vad ni
tycker. Gör det inte så svårt i början, man
lär sig med tiden. Och gå ihop och samarbeta med andra lokala organisationer.

Gunnar Eriksson kämpar för den tätortsnära naturen
i Stockholm.

Påverkan och opinion
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” Till att börja med var det första
gången jag ﬁck upptäcka den delen
av Sverige jag alltid velat. Det är
faktiskt ganska många saker jag
lärt mig – om mig själv, världen och
andra människor. Helt fantastiskt! ”

INSPIRERANDE LÄRANDE

”Jag lärde mig att vi är en del av
den här världen och av naturen
och den är en del av oss.
Det gör att jag vill respektera
naturen, så att vi kan njuta
mer av den. Jag ﬁck veta mer
om mig själv. Jag upplevde
också stark vänskap med
många och lärde mig att
respektera andras normer.”

STF bedriver verksamhet, både
lokalt och centralt, för att få ﬂer,
framförallt ungdomar men även
andra grupper att upptäcka äventyret Sverige. Vi tror på möten och
upptäckarglädje som ett sätt att
föra människor närmare varandra.

TILLSAMMANS
I STFs Tillsammans möts nyﬁkna ungdomar mellan 15–20 år med olika etnisk,
kulturell och social bakgrund från hela
Sverige. Syftet är att utmanas och utvecklas, lära känna nya vänner, kulturer och
upptäcka mer av Sverige. Tillsammansverksamheten sker i noga utvalda miljöer
med naturen som viktig mötesplats och
inspirationskälla, såväl tätortsnära som på
fjället och i skärgården.
Tillsammans motto är ”Känn dig själv,
känn Sverige, känn världen”. Verksamheten drivs i samarbete med Studiefrämjandet och ett engagerat gäng ideella ledare.
Under 2016 genomfördes verksamheten
med bidrag från Svenskt Friluftsliv, Kungl.
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Patriotiska Sällskapets Understödsfond,
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
och Gertrud och Ivar Philipsons Stiftelse.

för vår satsning för killar med ett läger
i Brantevik. Intresset var stort – över 65
killar ansökte om en plats.

4 320 TIMMAR UPPTÄCKARLUST

TILLSAMMANS FÖRSTA KILLÄGER

Under året har Tillsammans engagerat
unga med rötter alltifrån norra Sverige
till Burundi – under hela 4 320 aktivitetstimmar. Vi startade också upp lokala
Tillsammansenheter både i Östersund och
Stockholm som genomförde sina första
övernattningsaktiviteter.
Sommarlovet inleddes med ett tjejläger
på norra Öland och avslutade till fjälls
med tjejläger i Kolåsen vid vackra Skäckerfjällen. Höstlovet markerade startskottet

Tillsammans första killäger blev starten på
nya vänskaper och för ﬂera av deltagarna
var det också första kontakten med den
svenska naturen. På schemat stod både
ﬁsketur, normdiskussioner och vandring i
Stenshuvud.
Under året har vi ökat den digitala
närvaron för Tillsammans-verksamheten
i syfte att få ﬂer att våga ta chansen att
utmana sig själva, träffa nya vänner och
upptäcka mer av Sverige.

Upptäck äventyret Sverige

STF Upptäckarstöd
Genom Upptäckarstödet kan STF-medlemmar som drömmer om unika äventyr men
saknar ﬁnansiering få gratis övernattningar
hos STF. Under 2016 handlade det om 200
övernattningar.
Under 2016 har STF bland annat stöttat
tvillingsystrarna Erika och Linnea NilssonWaara i deras projekt att upptäcka fjället
ur olika årstider och perspektiv. Syftet med
projektet är att inspirera, delge kunskap och
att dela med sig av fjällets guldkorn.
Valet av färdväg har delvis planerats
utifrån turvänliga rutter, som tillgängligheten
till STF-stugor och leder att följa (säkrare
fjälltur). Stötta Kungsleden och Håll fjällvärlden ren har varit självklara inslag.

TRYGGA STEG kallade Maria

sin vandring på Kungsleden som
samlade in 15 504 kronor till
stiftelsen Trygga Barnen. Maria
ﬁck hjälp av STFs Upptäckarstöd för att kunna genomföra sin
vandring.

Omvärldskunskap för ﬂickor
STF Karlskoga-Degerfors har engagerat sig i Omvärldskunskap för ﬂickor.
Målgruppen är ﬂyktingungdomar som är noviser inom det svenska språket, dels
nyanlända och dels tjejer som kommit till Sverige som analfabeter vid ”hög”
ålder (15–17 år). STF Karlskoga-Degerfors vill ge de här tjejerna mer kunskap
om det land som de ska komma att leva och verka i.
Syftet med projektet är att öka ﬂickornas kunskap om det svenska samhället (med fokus på vår kärlek till naturen och kunskap om olika yrken och
utbildningsvägar) för att ge dem möjligheter att kommunicera och förbättra sina
möjligheter att kunna få arbete.
Lokalföreningen vill hjälpa tjejerna att packa en ryggsäck och att våga ge sig
ut på egen hand i skogen samt genom gemenskap stärka varandra då det gäller
att balansera det svenska samhällets och arbetslivets förutsättningar mot familjens krav på en traditionell kvinnoroll.
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Nyanlända i fjällen,
Storulvån
I Jämtland ﬁnns ett stort engagemang
för friluftsliv och integration. Storulvån
Fjällstation har under 2016 samarbetat med lokala eldsjälar för att skapa
möjligheter att ge ensamkommande
ﬂyktingbarn en första fjällupplevelse.
Barnen har tillsammans med ledare
bott på fjällstationen och fått testa olika
aktiviteter på vinterfjället. Entusiasmen
och glädjen gick inte att ta miste på
när det testades turskidor, snöskor och
inomhusklättring! Vi hoppas att vi i
fortsättningen kan vara en given plats
för människors första möten med fjället.

Inspirerande lärande
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STF satsar på inkluderingsprojekt
Med stöd av pengar från Svenskt Friluftsliv har STF under
året anställt Mariam Hibombo, som driver STFs inkluderingsarbete med särskilt fokus på unga.
– Mycket i det svenska livet kretsar kring natur- och
friluftsupplevelser, men många varken kan eller vågar ta
del av det, säger Mariam. Mariam driver bland annat ett
inkluderingsprojekt, som lanseras under 2017 och som är
tänkt att bli en slags kontaktförmedling mellan vana och
ovana friluftsutövare. En annan satsning är nylanseringen
av Barnens Turistbyrå där barn tipsar barn och där STF
nu kompletterar med ny information och nya funktioner.
Under året har Mariam också projektlett Tillsammansverksamheten.
– Allt handlar om mänskliga möten med naturen som
arena, säger Mariam.

STF Botvid har haft regelbundna aktiviteter om Allemansrätten för skolungdomar
med utländska rötter. Information har
kombinerats med efterföljande promenad
från Tumba till Lida då man upplevt
Allemansrätten i praktiken. Mycket uppskattat med ca 70 deltagare på varje del.
Jägarsnus och lotteri väntade vid framkomsten till Lida. Burken med ”snus” blev
tom i ett nafs.

Gäster från Lidingö
och världen
En gymnasieklass, varav hälften ﬂyktingungdomar, och deras lärare gästade
Sylarnas fjällstation för några dagars
möte med vinter och skidåkning i fjällen.
Minst sagt ovanligt för många men väldigt
lyckat. Med stor entusiasm och många
glada skratt tränades glid och balans
rejält den första dagen. Dagen därpå gav
man sig iväg på fjälltur! Lifjellets topp
drygt 1 200 m ö h var målet för dagen.
De allra ﬂesta tog sig ända upp och alla
njöt av sin prestation, utsikten och det
gemensamma äventyret. Ett toppenbesök
i alla bemärkelser.
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KLÄTTRA UPP IGEN – KEBNEKAISE

Artisten Houman Sebghati hade en dröm
om att försöka ta sig upp på Sveriges högsta berg. Med sig ville han ta människor
från förorten som aldrig sett den svenska
fjällvärlden förut. Ett socialt integrationsinitiativ där han tillsammans med frivilliga och personal från STF Kebnekaise
introducerade den svenska fjällvärlden
för 20 ungdomar. Personal från fjällstationen mötte ungdomarna i Stockholm
med utbildning och information. Allt
för att skapa rätt förväntan och trygghet,
men också för att ge säkerhetskunskaper.
Med sig hade gruppen ett ﬁlmteam som
dokumenterade projektet som visade sig
bli en betydligt mer omvälvande resa

än bara ett försök att ta sig till Sveriges
högsta berg.
Resan kommer förhoppningsvis att
sändas på SVT.
Hur var det?

”Resan var fantastisk. Det roligaste
många av oss någonsin har gjort. Ett gäng
som inte kände varandra kom samman
inför det här mäktiga berget. För mig
personligen var resan det tuffaste jag
någonsin har gjort. Samtidigt blev det en
milstolpe. Vi kommer över något. Både
individuellt och gemensamt. Sjukt givande. Sjukt inspirerande” enligt Houman.

Upptäck äventyret Sverige

VI DRIVER TOTALT

56
ANLÄGGNINGAR SJÄLVA.
VARAV

51
5

FJÄLLSTATIONER/
FJÄLLSTUGOR OCH

VANDRARHEM/HOTELL.

FRANCHISEANLÄGGNINGAR
Totalt

208
var anslutna till oss på franchisebasis vid årsskiftet. De drivs av
fristående entreprenörer som delar
vår grundsyn och ändamål, läs mer
på sidorna 33–35.

BOENDEN I OLIKA
DELAR AV SVERIGE

Fördelning gästnätter
STF egen drift
ca 31 %

Franchiseverksamhet
ca 69 %

1 239 294
gästnätter

Våra anläggningar, det vill säga det boende vi erbjuder
på 264 platser runt om i Sverige ger våra medlemmar
möjlighet att upptäcka unika platser i Sverige.

Fördelning STFs omsättning
Franchiseverksamhet
ca 4,3 %

345 228
Tkr

Gästnätter 2016
Under 2016 hade vi totalt 1 239 294 gästnätter på STFs anläggningar,
vilket är 10 procent lägre än under 2015. Intäkterna från affärsverksamheten ökade dock med 7 procent. Att intäkterna ökar trots färre gästnätter
beror på att vi har anpassat vår prissättning efter säsong men också på att
gästerna handlar mer i butik och restaurang. Dessutom hade vi en ökning
av gästnätterna i fjällstugorna under året. Bland våra egna anläggningar gör
STF Helags, STF Rogen, STF Grövelsjön, STF Kebnekaise, STF Abisko,
STF Abisko Fjällstugor, STF Göteborg, STF Malmö och STF af Chapman/
Skeppsholmen all time high i antingen gästnätter eller resultat och många
även inom kundnöjdhet.
Huvuddelen, eller 868 371 av gästnätterna skedde hos franchisetagare.
Detta var 13,5 procent färre än 2015, men mot bakgrund av att vi har 28
färre franchieseanläggningar 2016 än 2015, så är resultatet en god höjning
av beläggningsgraden med 1,3 procentenheter. Vilket visar att STF håller
trenden, att skapa god beläggning även utanför högsäsong.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Föreningsverksamhet
ca 13,0 %

STF egen drift ca 82,7 %

FAKTA

2016

2015

264

293

Fjällstugor

43

43

Fjällstation

8

8

213

241

1 239 294

1 371 121

291 631

275 707

Antal anläggningar
Typ av anläggning

Vandrarhem/hotell
Antal gästnätter
Nettoomsättning, mkr

Boenden
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Tio-i-topplista vad fjällstugans besökare önskar

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. 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.

1. Kunna ladda mobilen .
2. Avskilt utrymme för att kunna
tvät ta sig.
3. Bra torkrum
(för blöt a kläder och prylar).
4. När varande och kunnig stugvärd .
5. Rent och fräscht.
6. Rustikt, gärna massivt trä.
7. Enkelt men väl fungerande
självhushåll .
8. Bra bäddar (sköna madrasser)
9. STF-känsla.
10. Tillräckligt med krokar.
Källa: Våra stugvärdar

Vandrarhem
Ett STF Vandrarhem är ett personligt
boende med ett engagerat värdskap.
Här ﬁnns alltid ett gästkök att laga
mat eller göra kaffe i. På vandrarhem
bäddar du själv din säng, men du
kan ofta välja till den servicenivå som
passar dig, exempelvis lakan och
slutstäd. Ibland ﬁnns restaurang eller
café, och oftast kan du köpa frukost.

Hotell
Ett STF Hotell är samlingsnamnet
på våra hotell, pensionat, B&B och
andra personliga boenden där det
är bäddat och klart vid ankomst och
där du möts av ett personligt och
engagerat värdskap. På en del av
dem hittar du dessutom en restaurang eller ett café, ibland enbart en
frukostservering.

Höjdpunkter från
STF Kebnekaise
fjällstation 2016
• Sherpas stensättning på Västra leden.
• Nya säkerhetsstugan på toppen.
Läs mer på sidan 43
• Sydtoppen är fortfarande högst!
Vi satt och väntade men inget toppskifte i år.
• Sielmatjåkko, ”nyfunnen” topp
på 2004 möh i Kebnekaisemassivet.
Kul att ”hitta” en topp!
• vi har serverat 15 400 portioner gröt
• kokat 12 000 ägg
• serverat 1 700 liter ﬁlmjölk och
1 200 liter mjölk

Och från STF Ritsem
Inget spektakulärt har hänt i Ritsem,
men vi hade ett gäng på 55 schweiziska scouter som vi trodde skulle
vara ungdomar, men visade sig vara
vuxna när de kom. Vår folköl sålde
slut på en timme. Och så har kulturministern varit förbi! Plus förstås att
vi har haft en rekordsäsong med ﬂer
gäster än någonsin.
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Hissdesign i city
– med fjällen i blickfånget
STF Göteborg City har ett unikt designkoncept
som speglar STFs historia och Sveriges natur.
Under året utvecklades det ytterligare med
att hissarna folierades med vackra bilder från
vandring och turskidåkning i fjällen. Ofta frågar
gästerna vad bilderna föreställer – en bonus
som ger oss en naturlig möjlighet att samtala om
fjällen, resmål och STF i stort.

Upptäck äventyret Sverige

FJÄLLSTATIONERNA RUSTAS
På STFs fastighetsavdelning
är ingen dag
den andra lik
Ena dagen sitter
man på kontoret
och nästa dag
pumpas det slam
på Blåhammaren,
eller så byggs en
bastu, mitt ute på
fjället. Vädret är
ibland vår bästa
kompis eller vår
värsta ﬁende och
vi kan aldrig
räkna med att
el den dagen
dagen blir precis som vi tänkt oss. Som till exemp
ll.
omku
när dasset i Stensdalen blåste
er
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så
sker,
rna
sporte
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s
Helag
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bra lösning och byggt ett
på.
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igt
rdentl
detta plank var ett utomo
bild nedan.

Mats Isfjäll och J-O Berg, STF Fastighetsavdelning

• På STF Grövelsjön Turiststation har renovering och
ombyggnationer gjorts med känsla från 1937. Dessutom har det blivit ﬂer duschar och wc:n.
• På STF Sylarna Fjällstation har det byggts ett nytt
avloppsreningsverk kompletterat med ett biologiskt
steg. Dessutom har innergården fått en ny fasad och
sommar-entrén nya dörrar. Takfoten har klätts i plåt för
att hindra att det ska snöa in.
• På STF Kebnekaise Fjällstation byttes alla ytskikt i
köket, bageriet och disken. Logistiken i köket förbättrades med nya dörrar. Kökschefen Mats är helt lyrisk
över renoveringen.
• På STF Abisko Fjällstation kunde vi äntligen öppna
ett nyrenoverat vandrarhem, Keron till nyåret 2016.
• På STF Storulvån Fjällstation ﬁck den största byggnaden en uppfräschning och en nyrenoverad bastu
invigdes inför sommarsäsongen
• Utbyggnad av personalhuset i STF Blåhammaren
med 125 kvm med rum, tvättstuga och platschefslägenhet. Vi förbättrade även det beﬁntliga personalhuset med bättre gemensamhetsytor och ändamålsenligt kapprum för all utrustning som fjällmänniskor
släpar med sig. En del byggelement transporterades
upp till Blåhammaren med pistmaskin.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016
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ÅRETS BÄSTA VANDRARHEM/
HOTELL OCH FJÄLLSTATIONER
Varje år delar STF ut pris till årets
bästa vandrarhem/hotell och fjällstation. Tävlingen är uppdelad i
fem delutmärkelser, där Årets
kudde är den
ﬁnaste. Gästerna
utser vinnaren
genom att rösta
på STFs hemsida.
I november
KUDDE
korades vinnare
2016
på en gala utanför
Stockholm.

Årets kudde –
vandrarhem/hotell

STF Tåkern, Östergötland

STF Edsåsdalen, Jämtland

”Denna plats är en favorit bland ﬁkaälskare! Med hembakat ﬁka, gott kaffe
och fokus på såväl ekologiska som
närodlade råvaror, får gästerna ta del
av en familjär känsla. Trevlig personal,
vacker miljö och sköna sängar gör dessutom upplevelsen än mer härlig.”

”Sagolikt vackert i en dalgång ligger
denna fjällstation. Här välkomnas såväl
stora som små och det ﬁnns gott om
plats för barn med spring i benen att
busa runt. Med skidbackar för hela
familjen och ﬁna spår för den som
hellre åker skidor på längden, är detta
en gömd pärla i de svenska fjällen.”

Silver gick till STF Gällnö, Stockholms
Skärgård och brons till STF Svartsö,
Stockholms Skärgård.

Årets nykomling

Årets upplevelse

Silver gick till STF Blåhammaren,
Jämtland och brons till STF Saltoluokta,
Lappland.

Årets insats

STF Lurö, Värmland

STF Jokkmokk, Lappland

STF Falun/Vassbo, Dalarna

”På en stilla ö i ett av Skandinaviens
solrikaste områden, ligger denna pärla
till nykomling. Strosa längs någon av
alla stigar, ta ett dopp i sjön, eller grilla
i vandrarhemmets kåta. Här bor du
dessutom naturnära i stuga, segelbåt
eller i en fyr och det erbjuds mat lagad
av riktiga stjärnkockar.”

”För en snöupplevelse värd namnet!
Här är vintern fortfarande gnistrande
kall och snörik. Övernatta i vandrarhemmets snöboll, delta i snöskulptering, eller upplev eld- och isshowen i
samband med Jokkmokks marknad.
Med sin kreativitet utvecklar värden
Cecilia ständigt detta smultronställe i
norr.”

”För imponerande medlemsvärvning
där 4,2 % av årets alla gäster valt att
bli medlemmar. I hjärtat av Dalarna
har värden Ing-Marie visat på hårt
värvningsarbete och har i och med
detta ökat sin medlemsvärvning mest
av landets alla STF-anläggningar.
Beundransvärt!”

Silver gick till STF Funäsdalen, Härjedalen och brons till STF Stora Kalholmen,
Stockholms skärgård.
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Silver gick till STF Tivedstorp, Västergötland och delad brons till STF Vallåsen,
Halland och STF Trollskogens vandrarhem, Skåne.

Silver gick till till STF Mem/Kanalmagasinet, Östergötland för sin fantastiska
renovering och brons till STF Örebro Livin,
Närke för sitt envisa arbete för samhällets
mest utsatta.

Upptäck äventyret Sverige

VÅRA FRANCHISETAGARE
STF driver ett femtiotal anläggningar i egen regi men det stora ﬂertalet, 208 av våra boendeanläggningar, drivs av fristående företagare
och entreprenörer runt om i Sverige på franchiebasis.
Genom det rikstäckande nätverket av
franchisetagare lever STF upp till den
ursprungliga tanken om ett boende 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 boende på bekvämt avstånd. De
208 franchisetagarna i STF står för cirka
65 procent eller drygt 850 000 av STFs

gästnätter och att nätverket av franchiseanläggningar är viktigt för våra medlemmar vittnar en hög andel medlemsgästnätter om.
Vi tror på långsiktighet och har lång
och framgångsrik tradition av att samla
unika boenden i hela Sverige under ett
och samma varumärke. Vi tror att vi
tillsammans är en betydligt starkare
marknadsaktör än om var och en skulle

åller anläggningen sitt namn och
Som franchisetagare inom STF beh
får styrkan av STFs varumärke.
unika särprägel samtidigt som den
bär att brinna för:
Att verka tillsammans med STF inne
Sverige.
• att vilja få människor att upptäcka
i centrum.
• att vilja sätta gästens upplevelse
hållbar utveckling av turismen.
• att vilja arbeta för en långsiktig och
näringens starkaste varumärken.
• att vilja verka under ett av besöks
med god lönsamhet.
• att vilja driva en seriös verksamhet

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

agera och verka på egen hand. Vårt
franchisekoncept, som är Sveriges äldsta,
utvecklas löpande för att anpassas till
rådande marknadssituation.
En franchisetagare inom STF får verka under ett marknadsledande varumärke
och ingår i en kedja som erbjuder unika
boenden i hela Sverige och får tillgång till
236 000 stamgäster i form av medlemmar.

Förtjänstmärken
Franchisetagare 2016
STF delar ut förtjänstmärken i silver
till franchisetagare som varit
verksamma inom STF minst 25 år.
I år gick de till:
Lotten Andersson
Ardis Lindman
Sune Lindman
Margith Wikner
Loic Manchec
Maj Manchec

STF Edsbyn
STF Björkvattnet
STF Björkvattnet
STF Persåsen
STF Håverud
STF Håverud

Boenden – franchise
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” Trevligt att få vara delaktig i en
organisation med ungt och
fräscht folk. Mycket inspirerande.
Man kände sig peppad att åka
hem och styra upp saker.”

Utbildningsdag

” Stor delaktighet
och spännande
att allt inte var så
förutsägbart! ”

STFs årliga värdkonferens
” Bra att det fanns luft i
Andra helgen i november samlades totalt 164 franchiseprogrammet vilket främjade
tagare, medlemsombud och personal för STFs värdkonnätverkandet.”
ferens 2016. Det blev två riktigt bra och effektiva dagar på
Aronsborg med god stämning. Temat i år var Framgång
genom digital närvaro. Dessutom gavs gott om tid för nätverkande. Från stora scen lanserades också Hållbarhetslöftet.

I oktober ordnades
en utbildningsdag för
franchisetagare, förmiddagen ägnades åt
Revenue management
och eftermiddagen åt
Digital marknadsföring.
35 värdar från norr till
söder deltog. Vi hade
nöjet att vara på STF
Örebro Livin City där
Anders Hagström
hälsade oss välkomna
och berättade lite om
sitt arbete med social
hållbarhet.

INSPIRATIONSRESOR
Inspirationsresor för franchisetagare
arrangeras årligen med syfte att besöka
någon anläggning som utmärkt sig särskilt inom något område. Årets resa gick
till Nyrups naturhotell i Skåne. Ägarna
Cecilia Timner och Camilla Jönsson har
en vision om en unik upplevelse med
naturen i fokus. Och de har verkligen lyckats. I september samlades 12 personer

STF Prästmyren har byggt rutschkana
och solnedgångshus

Under 2016 har STF Prästmyren byggt en lite extraordinär lekpark för både barn och äldre. Förutom sedvanliga
gungor, gungbräda, rutschkana, 50-talskarusell ﬁnns en
40 meter lång rutschbana för alla åldrar. Man kommer garanterat ner i andra änden med god fart. Även poolen har
fått en rutschkana till badtokiga ungars förtjusning. Därtill
kommer en 55 meter lång linbana som är barnens favorit.
Ett nytt ”solnedgångshus” kan samla gäster på kvällarna precis som det lusthus som sedan tidigare ﬁnns. En
fjärde naturstig med tipsfrågor har också anlagts och två
nya stora rastplatsbord med tak borgar för gemenskapen
vid uteätning. Under hösten rustades det gemensamma
köket och rymmer nu upp till 25 personer. Det ﬁnns även

som ﬁck höra värdarna berätta om sin
resa hittills och sina utvecklingsplaner,
gå en ost- och vinprovningsvandring genom skogen, äta en fantastiskt trerätters
gourmetmiddag lagad över öppen eld
och sova i yllehyddornas sköna sängar
med stjärnhimmel utanför. Vi hann också
ha fantastiskt trevligt, lära känna varandra
lite mer, och dela ett äventyr.

Frida Forsell värd
på STF Lövånger
Kyrkstad

Här bryr vi oss
Frida och hennes man Robert har ﬂyttat från Dubl
in till
Bureå, tre mil från Lövånger med sina döttrar.
Frida är
uppvuxen i Skellefteå och ﬂytten från Dublin tillba
ka till
Västerbotten gick framförallt för att vill bo på
en barnvänlig plats.
–Fördelen med att bo på ”landet” är framförallt
gemenskapen, här bryr vi oss om varandra. Stora städe
r har naturligtvis sin charm, men att det där är lätt att känna
sig som
”en droppe i havet”. Om man ger det en chans
och kommer
in i gemenskapen ﬁnns det mycket man ömsesidigt
kan ge
varandra.

ﬂer rum med egen toa och dusch.
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Franchiserådet

Mojo Andersson, värd på
STF Hemavan Fjällstation
Hemavan Fjällstation har funnits
sedan 1957, alltså i 60 år! Men i STF
är vi nya. När vi skulle skruva upp
STF-skylten för ett år sedan var det
med en viss nervositet och med en
hel del stolthet. Stolthet över att få
gå in under ett av landets starkaste
varumärken som förknippas med kvalitet, kunskap och med det bästa som
ﬁnns på fjället men också att få ﬁnnas
i samma familj som klassiska fjällanläggningar som Grövelsjön, Storulvån
och Kebnekaise.
Genom STF har vi framförallt fått
en markant ökning av onlinebokningarna. När vi blev medlemmar trodde
vi att sommarsäsongen skulle ge ﬂer
bokningar än tidigare. Sommaren kom
och infriade våra förhoppningar mer
än väl. Antalet vandrare, nationella och
internationella på väg till och från fjället
har varit den största skillnaden för oss.
Nu siktar vi framåt med målet att
vara en stor tillgång för STF här i
Vindelfjällens Naturreservat i det som
vi kallar Sveriges mest kompletta
fjällområde.

Annika Grenje ny värd på
STF Härnösand Sågverket
Jag har jobbat inom media men ville
på
göra något helt annat. Jag jobbade
rs20-å
i
var
jag
när
hotell i London
its
åldern och sedan dess har det funn
egen
en
driva
och
en tanke att äga
anläggning.
Sågverket är en så vacker och
lugn plats. Det är lätt att trivas och
hyfsat nära Härnösand. Dessutom
ett
har de tidigare ägarna byggt upp
får
STF
om
Gen
e.
etablerat varumärk
.
man ett sammanhang och stöttning
bra
var
ar
värd
för
Grundutbildning
och gav en massa bra idéer och tips.

NYA SMULTRONSTÄLLEN
Eko-certiﬁerade STF BRÖSARP GLADAN
& VRÅKEN VANDRARHEM ligger i en
vacker gammal byskola. Den susande
bokskogen och vandringsleder i Verkeåns
naturreservat väntar runt knuten liksom
många spännande aktiviteter.

centrum i Tranås ligger naturreservatet
Ekbergsparken. I denna gröna oas är
vandrarhemmet inrymt i kulturhistoriska
byggnader, en drygt hundra år gammal
borgargård och en anrik prästgård. Här
erbjuds nyrenoverade rum, helårsöppet.
STF STÅNGA GUMBALDE HOTELL,

en skön oas på södra Gotland där det
ﬁnns restaurang, pub, bastu och 18-håls
golfbana. Hela anläggningen är belägen i
vacker gotlandsnatur med närhet till aktiviteter, shopping, hav och kultur.

STF YDRE/KALVEFALL VANDRARHEM

på en lummig gård vid vägens ände är det
långt till alla måsten och borden. Ta en
ridtur i trollskogen och somna till ljudet av
stillhet i gårdens charmiga gästhus. Här
ﬁnns restaurang året om.
STF STOCKHOLM RYGERFJORD, på
båtar vid Söder Mälarstrand, vid Riddarfjärden. Ombord bor man i trivsamma
hytter som vetter mot Söders höjder eller
mot vattnet och Stadshuset.
STF FALUN HOTELL , nyrenoverade bekväma rum med Faluns sevärdheter och restauranger utanför dörren. Gångavstånd till
Dalarnas Museum och Lugnet, nära till Falu
Koppargruva och Carl Larsson Gården.
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Cesar och Klara Grivans , nya
värdar på STF Möja vandrarhem
Fulla av entusiasm tog vi över STF
Möja vandrarhem i september. Det
varma mottagandet bland både öbo
r
och STF har känts tryggt och det
fantastiska sensommarvädret gav
oss en perfekt start. Bara under de
första veckorna kändes det som att
vi
ﬁck vara med om ”allt” och vi hade
en
underbar blandning av privata gäst
er
och lyckade ”hela huset”-arrangema
ng
med kringaktiviteter.
Även höst och vinter har överraskat oss positivt. Visst är veckorna
lugna, men vi har haft gäster alla helger. Utländska gäster har också hitta
t
ut i skärgården under lågsäsong vilke
t
vi vill utveckla !

STF TRANÅS VANDRARHEM strax intill

STF VALFJÄLLET/DRÖMBYN, en värm-

ländsk pärla och ett ställe för upplevelser
sommar som vinter. Med södra Sveriges
högsta fallhöjd kan hela familjen hitta sin
favoritskidåkning här. Sommartid bjuder
man på ﬁske och vandring i vacker natur.

Franchiserådet är ett samverkansorgan där frågor som övergripande
policyer, marknadsföring och annat
som rör samarbetet mellan STF och
franchisetagarna diskuteras. Värdarna
väljs på två år i taget.

STF ÅRE SÖDERGÅRDEN drivs av

Astma- och Allergiförbundet och är den
enda anläggningen i Norden anpassad för
svår astma eller allergi. Här kan alla trivas
och umgås på en välstädad och barnvänlig anläggning i ren och naturskön miljö.
STF VILLA SÖDERÅSEN i Röstånga, i
Skåne har varit turisthotell sedan 1904.
På baksidan ﬁnns Nationalparken Söderåsens böljande bokskog och hisnande
rasraviner. Byn Röstånga bjuder på både
restauranger, café, konsthall och microbryggeri.

STF ANDRARUM/KUSKAHUSEN med
naturens stillhet som närmsta granne och
mitt i naturen på Österlen. Anläggningen
har bekväma rum med eget badrum, gästkök och grillstuga. Här välkomnas gäster
året runt.
STF TJÄRÖ, en unik pärla i den Blekingska
skärgården. Här ﬁnns klippor och djupa
bergsbranter varvat med bokskog, ängar
och betesmark. Ön är ett naturreservat
med rikt växt- och fågelliv. Anläggningen
har restaurang och café.
STF TORSBY/VALBERGSÄNGEN
SPORTHOTELL , en nybyggd och fräsch

sport-, rekreations- och konferensanläggning mitt i Valbergets friluftsområde och
med gångavstånd till skidtunneln Torsby
Ski Tunnel.
STF SALA SILVERGRUVA erbjuder äventyr och upplevelser som tilltalar alla sinnen.
Guidade visningar, höghöjdsbana, butiker,
hantverkare, värdshus mm. Bor gör man i
det vackra vandrarhemmet eller i den mer
spektakulära gruvsviten 155 m under jord.
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VÅR SYN PÅ GÄSTFRIHET
Värdskap är ”konsten att få människor att känna sig välkomna”. Det
personliga värdskapet är något som genomsyrar alla STF-anläggningar.
Det är också det som många gäster lyfter som vår styrka.
GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

Inom STF vill vi att varenda gäst ska få
ett varmt välkomnande, en trevlig vistelse
och ett minnesvärt avsked som gör att
man längtar tillbaka. På alla utbildningar
och konferenser inom STF är värdskap ett
återkommande inslag.
GÄSTRECENSIONER

Sedan 2013 mäter vi gästnöjdhet enligt
en gemensam mall på våra egna fjällstationer/vandrarhem/hotell för att få en

FAKTA

2016

2015

STF Totalt

62

68

Fjällstationer

65

71

Hotell & vandrarhem,
storstad

57

64

Fjällstugor

82

86

Nöjd gästindex,
egna anläggningar
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återkoppling på olika aktiviteter. Vi mäter
allt ifrån städning till restaurangens eller
receptionens service och prisvärdhet. Med
hjälp av mätningen sätts mål som följs upp
tillsammans med medarbetarna.
Vi uppmanar också våra franchisetagare att be sina gäster att fylla i digitala
gästenkäter för att få kunskap om vad
gästen tycker är bra respektive mindre bra.
KVALITETSSÄKRING

STF genomför regelbundet utvecklingsbesök och uppföljning på alla anläggningar.
Syftet är att vara ett stöd i utvecklingen av
verksamheten och skapa en bra dialog där
vi tillsammans verkar för att skapa riktigt
bra gästupplevelser. Alla anläggningar
förväntas uppfylla STFs minimikrav på
gästfrihet. Dessa sammanfattas enklast som
”helt, rent och säkert”.

Under året har vi tagit beslut om att
stoppa lanseringen av den tilltänkta stjärnklassiﬁceringen på våra vandrarhem. Det var
ett tufft men nödvändigt beslut då vi insåg
att den digitala utvecklingen kom ikapp oss.
Efter en marknadsundersökning blev det
klart att våra gäster hellre väljer att söka via
ﬁlter och kartsök.
STF har under året samarbetat med
Visita och Sveklass, vilka har utfört kvalitetsgenomgången på anläggningarna.
OM PROBLEM UPPSTÅR

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
berörd anläggning.
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KRAV-frukosten

” Hållbarhet är en kärnfråga för
oss och vi är stolta över vår KRAVcertiﬁerade restaurang.”

Swedish Welcome

STF Abisko Fjällstation

” Märkningen blir ett tydligt sätt
för gästen.”
STF Tåkern

Naturens bästa

” Naturens bästa är viktigt för oss eftersom vi är ett naturreservat och strävar
efter en hållbar turism”
STF Stora Karlsö

MILJÖMÄRKTA ANLÄGGNINGAR
OCH EKOTURISM I HELA SVERIGE
Med hjälp av STF är det möjligt att upptäcka hela Sverige – och dessutom få bo
på miljömärkta anläggningar och delta i ekoturismarrangemang.

Miljömärkta anläggningar

Naturens bästa

STF samarbetar bland annat med Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) som
har certiﬁeringen The Green Key. Det är en internationell miljöutmärkelse
för logiverksamheter som tar extra hänsyn till miljön. STF är den aktör som
har ﬂest anläggningar märkta med The Green Key. Vi har även anläggningar
som har valt Svanen-certiﬁering och EU Ecolabel. Alla tre certiﬁeringarna
bygger på systematiskt miljöarbete som ständigt förbättras och granskas
kontinuerligt. Ett antal anläggningar är märkta med Swedish Welcome,
vilket innebär att anläggningen uppfyller ett antal kvalitets- och hållbarhetskriterier. På vår hemsida kan man se vilka anläggningar som har vilken
miljömärkning.
KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt
ansvar. Många av STFs anläggningar har olika KRAV-märkningar. KRAVmärkta frukostar är det allra vanligaste men det ﬁnns några anläggningar
som är helt KRAV-märkta.

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

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Boende – ekoturism

37

SPRIDNING AV
GODA EXEMPEL
VIA FACEBOOK
STF HÅLLBARHET
I samband med 2016 års värdkonferens
skapades Facebook-gruppen STF Hållbarhet. Syftet är att sprida goda exempel,
kunskaper och inspiration mellan
anläggningarna.

STF Edsbyn Vandrarhem

STF Söderhamn/Växhuset
Ett helt ekologiskt vandrarhem.
Växhuset Vandrarhem är byggt utifrån
permakultur och tanken om ett hållbart
system, nu och i framtiden. Här är det
solel, komposttoalett, solvärmd dusch
och ekologiska sängkläder som gäller.
På Facebook tipsar de om att de ger
rabatt till gäster som kommer på cykel
både i kafé och på boende.

Är en vacker hälsingegård som är varsamt renoverat och där mycket av det
gamla är bevarat. Här har funnits ett
stort hållbarhetsengagemang under
lång tid, och idag syns det bl a genom
engagemang i många lokala projekt
(utveckling av vandringsleder, naturprojekt mm), tydlig och strukturerad
avfallssortering, många olika tips och
förslag till gästerna (cykling, kollektivt resande mm) samt förnyelsebart
bränsle (pellets) till uppvärmningen.
På Facebook kommunicerar man bl a
om att man vunnit en laddstolpe för
laddning av elbilar – superkul!

STF Göteborg/
Stigbergsliden Vandrarhem
Är en oas för vila och spännande
möten mitt i stadens brus. Cyklister får
rabatt, och engagemanget i cyklandet
och lokalsamhället förstärks genom
engagemanget i Kattegattleden – en
havsnära cykelupplevelse längs en 37
mil lång cykelled mellan Helsingborg
i söder och Göteborg i norr. Vandrarhemmet är miljödiplomerat, allergisanerat, rökfritt och handikappanpassat. På Facebook kommunicerar man
bl a om sitt insektshotell som ﬁnns på
vandrarhemmets mysiga innergård.

TOPP

1

HÄNSYN TILL SKYDDAD NATUR
Vi har många anläggningar som ligger
i eller nära skyddad och känslig natur.
Stora delar av fjällen är i sig klassad som
STF Abisko Fjällstation vann Grand
känslig natur under särskild lagstiftning
Travel Award för bästa Ekoturism
(för byggande, hänsyn till rennäring etc).
”Genom att förädla norrsken och midVi har ambitionen att vara ett föredöme
nattssol har STF Abisko Fjällstation vänt
för hur det går att bedriva verksamheförlust till vinst. Med läcker mat av lokala
råvaror, guidade upplevelser och ett vinter med minsta möjliga miljöpåverkan.
nande värdskap har fjällstationen inte bara Exemplen är många. Vid t ex renovering
satt Abisko på kartan, utan även Lappland
eller byggnation av fjällstugor ute på fjäloch hela Sverige.”
let försöker vi utföra de ﬂesta transporter
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under vintern när material kan fraktas
med bandvagn och skoter. En bandvagn
kan ta fyra–sex gånger större last än en
helikopter. Ett annat exempel är de aktiviteter vi föreslår eller erbjuder medlemmar och gäster. Det ﬁnns t ex ett 30-tal
anläggningar som ligger i, vid eller nära
nationalparker, där besökarna kan cykla,
vandra, klättra, paddla, gå på tipsrunda
med barnen eller löpträna.

Upptäck äventyret Sverige

SVERIGE RUNT

Keb Classic
Under året ﬁck Keb Classic vinter
SM-status, vilket innebar att det
korades svenska mästare.
Svenska mästare 2016:
Herrklassen, Johan Johansson
och Martin Lundholm. I damklassen,
Jenny Råghall och Ida Nilsson
och i Mixklassen, Urban Axelsson
och Moa Almqvist

ÖVERLEVNADSKURS VID
STF KOLARBYN
En av året mest spännande aktiviteter har STF
Kolarbyn erbjudit med tre dagars överlevnadskurser där deltagarna får ta sig runt i naturen
till olika spännande och lärorika händelser
med hjälp av en kunnig guide. Tanken är att
deltagarna ska kunna erövra ny och spännande
kunskap om hur man klarar sig helt själv ute
i skogen. Lära sig göra upp eld, hitta och rena
vatten, hitta föda och bygga en övernattningsplats. De som vill har fått övernatta i vandrarhemmets kolarkojor och de som vill under bar
himmel i egengjorda bivacker.
STF Kivik Strand, ny uteservering
Härliga STF Kivik Strand Badhotell beläget
precis vid havet i Kivik har under sommaren
2016 utökats med en skön uteservering där
man med fördel kan njuta av Kiviks bästa
espresso med hembakade kakor, en lätt lunch
eller en riktigt bra middag. Självklart är uteserveringen tillgänglig och välkomnande för
alla, tack vare rullstolsramp.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

INVIGNING AV ABISKO NATIONALPARKS
ENTRÉOMRÅDE
En fantastisk vacker höstdag kunde STF tillsammans med Norrbottens Landshövding Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, Kommunalråd med ﬂera inviga det
nya entréområdet i Abisko nationalpark.
Ett projekt som pågått under ﬂera år stod nu färdigt. Vi gläds åt den nya
skyltningen, belysningen och tillgänglighetsanpassningen i form av spänger.

22

Bröllopsyra på STF Blåhammaren
22 par vigde sig under sommaren på Blåhammaren varav 20
PAR
stycken under bröllopshelgen den 30/6–3/7. En dag med kyrkliga
vigslar och tre dagar med borgerlig vigselförrättare.
Vi har även haft ﬂera vigslar i Saltoluokta, på toppen av Kebnekaise,
vid fjällkanten i Grövelsjön och på toppen av Nuolja/Abisko.

Aktiviteter
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STF Örebro Livin City och socialt ansvar
STF Örebro Livin City arbetar efter ledorden Omtänksamhet, Ansvar,
Öppenhet. Detta innebär att de erbjuder en omtänksam och varm miljö
med ett vänligt bemötande och mervärden som aktivt miljöansvar och
stort socialt engagemang. Som en del av sitt sociala engagemang samlar
man in pengar till biståndsprojekt. Under 2016 totalt 110 850 kr till olika
projekt, både lokalt och globalt. Merparten av pengarna kommer från
sopplunchbuffé på Livin City, där de skänker 10 kr per portion.
”Under året har vandrarhem och hotellrum fått en rejäl ansiktslyftning, vilket märks i gästenkäterna. Vi är omåttligt glada och stolta över
alla de positiva kommentarer vi får. Vårt centrala läge i kombination med
fantastisk personal och fräscha rum uppskattas av våra gäster.” säger
Anders Hagström, värd STF Örebro Livin.

STF Östersund ﬁxar
Arådalens fjällstuga
Det svettades och ﬁxades bland myggen från
den uppdämda Angelikasjön. STF Östersund
drog till Arådalen för att bidra till underhållet
av denna fjällstuga som en gång var STFs
näst äldsta Turiststation, som STF driver
(efter Sylhyddan). Stugan ägs av Härnösands
stift som också ansvarar för underhållet men
själva arbetet svarade lokalföreningen för.

Under året har STF Göteborg City haft ett mycket
bra samarbete med Lernia,
arbetsförmedlingen, SFI,
Burgården gymnasium och
Hvitfeldska gymnasium.
Killar och tjejer med olika
bakgrund och kulturer har
praktiserat och arbetstränat
i köket, frukosten, receptionen och städet. ”Otroligt kul att erbjuda denna
möjlighet och ge engagerade
individer en chans att pröva
vår spännande bransch”
säger Fredrik Söderström,
platschef STF Göteborg
City.

Årets nyårsﬁrande vid Grövelsjön skedde utan fyrverkerier. Efter klagomål från
hundägarna på och runt Grövelsjön beslöt fjällstationen att ﬁra in det nya året
bullerfritt. Istället ﬁrade man med eldar och en spektakulär eldshow, vilket blev
mycket uppskattat och stämningsfullt.

Aktiviteter

På STF Steninge kuststation kan man sedan
tidigare få Sveriges bästa gröt, och i år utökade man sin caféverksamhet med ett
Plätteri. Över 22 000 plättar med söta och
salta tillbehör från hav och närområde serverades under sommaren
Skönt belägen precis vid havet i Halland
är detta verkligen platsen för att njuta, eller
kanske ge sig ut på äventyr. Dessutom ﬁnns
nu också ”Steninge sagostig” med målet att
skapa inspiration för barn och barnsliga vuxna
att göra utﬂykter i natur och kultur.

Nysvenskar, praktikanter
och engagemang

Bullerfritt nyårsﬁrande vid STF Grövelsjöns Fjällstation
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STF Steninge kuststation
startade Plätteri

Rullstolsburen eldsjäl
STF Grövelsjön Fjällstation har stöttat Jonas
Gustafsson, rullstolsburen eldsjäl, på sin väg
mot toppen av Kilimanjaro. Han har tränat bl a i
Grövelsjön.

Abisko öppnar för ﬂer
Äntligen! Lagom till vintersäsongen 2016
kunde STF Abisko Turiststation även ta emot
rullstolsburna gäster – 50 år efter att nuvarande
stationen invigdes. Två rum med wc har byggts
om, en hiss installerats i anslutning till matsalen
och nödvändiga passager anpassats.

Upptäck äventyret Sverige

Eurorando går av stapeln var femte år och
bakom initiativet står European Rambler´s
Association (ERA) med drygt 2,6 miljoner
organiserade medlemmar

EURORANDO SUMMERAS:

JÄTTEFEST GAV MERSMAK
24 olika nationaliteter deltog i den veckolånga vandringsfestivalen i Skåne.

Under hösten 2016 bjöd STF i nära
samarbete med Region Skåne och
Helsingborgs stad, in till Europas
största vandringsevent, Eurorando.
Totalt 3 000 vandrare från hela
Europa kom till Skåne en vecka i
september för att vandra, upptäcka
Skånes unika natur och kultur
samt få möjligheten att träffa nya
spännande människor.
Bestående resultat i form av
rustade vandringsleder

Det blev en fantastisk vecka med
strålande solsken och massor av
spännande vandringar av olika
svårighetsgrad. Att dessutom alla
Skånes kommuner hade rustat sina
vandringsleder inför Eurorando
var särskilt glädjande.

300 volontärer

På plats fanns också drygt 300
volontärer, många av dem STFaktiva. Huvuddelen av dem fungerade som vandringsvärdar på
någon av de sammanlagt 80 dagsturer som erbjöds.
–Deras uppgift var främst att
stå för de praktiska arrangemangen, men många hade också läst in
sig på omgivningarna och fungerade som guider vilket var otroligt
uppskattat, säger Anna Heimersson,
Eurorandoansvarig på STF.
–Vi ﬁck en bra möjlighet att
visa att man kan vandra på så
många andra ställen än fjällen, och
hoppas framöver kunna använda
erfarenheterna från Eurorando
till ﬂer inhemska vandringsarrangemang, säger Anna Heimersson.

• Antal besökare: 3 000
• Antal nationaliteter: 24
• Största nationen: Frankrike med över
700 deltagare från olika delar av Frankrike
• Största enskilda gruppen: 219 spanjorer
• Antal unika vandringar: 7 189 stycken
• Antal kilometer som vandrades:
100 000 km
• Häftigaste deltagaren: den 71-åriga
fransyskan Therese Dubosq som gått från
Paris till Helsingborg, totalt
3 000 km – och fortsatte
att delta i vandringarna
under hela veckan!
• Antal kalorier som brändes:
50 000 000 kcal
ERAS ÅRSMÖTE
Den europeiska vandringsorganisationen ERA
(European Ramblers ’Association) är en paraplyorganisation med 59 organisationer från 34 europeiska länder. STF är en av dessa.
I september var STF värd för ERAs årsmöte i
Hässleholm, veckan innan Eurorando i Helsingborg.
Totalt var 60 deltagare från hela Europa på plats på
årsmötet.

Fjällräven Classic
Under elva år har STF Abisko Turiststation haft nöjet
att vara en del av eventet Fjällräven Classic. Vi har följt
utvecklingen från 200 gäster till nu dryga 2 000 från 30
nationer.
Ett sådant här event kräver logistik, sparsamhet och
mycket gott värdskap. Vi pressas till det yttersta med
alltifrån vattenförbrukning, nätverksproblematik till
golvbäddsplanering. I år gick det åt bland annat 550 kg
suovas, 60 kg falafel och 200 kg tomater.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016
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SVERIGES NATIONALDAG FIRADES
AV FLERA LOKALAVDELNINGAR
För STF Borås avslutades nationaldagen högtidligt i stadsparken
med att STF Borås ﬁck motta en fana från föreningen ”Bestyrelsen
för Nationaldagen i Borås”, fana nummer 216.
Även STF Sollefteå gick med i parad och ﬁck ett ”Stimulanspris”, ett
pris för föreningar som utmärkt sig från Sollefteå kommun. Priset är
på 1 000 kronor. – ”Kul med tanke på allt arbete vi lägger ner”.
STF Södra Halland ﬁrade nationaldagen med ett tält i stadsparken i
Laholm på ” Parkens dag”.

The Artic Foxes skänker
ytterligare en bastu
För två år sedan bidrog sju herrar, ledande personer i
svenskt näringsliv till en bastu i Unna Allakas. Nu har vi
tack vare dem kunnat bygga ytterligare en ﬁn bastu vid
STF Vistas. Givarna är Marcus ”Husky” Wallenberg,
Peter Thelin, Per Hillström, Conni Jonsson, Michael
Wigge, John Hepburn och Claes Dahlbäck.

STF ÅRÅS KVARN VANDRARHEM
HAR ERBJUDIT LÄGERVECKOR
Tillsammans med Svenska Byggnadvårdsföreningen har STF Årås Kvarn haft byggnadsvårdsläger för att fortsätta arbetet med att iordningställa säteribyggnaderna som de
förvärvade för några år sedan. Parallellt arrangerade man ett trädgårdsvårdsläger för att
iordningställa parken till som den såg ut på 1800-talet.
Dessutom ordnade man en lägervecka för ensamkommande ﬂyktingar från ett ﬂertal
länder.

Långturare uppmärksammas med en Hall of Fame
Fjällfararnas Gröna och Vita band är föreningen för de vandrare (gröna bandet)
eller skidåkare (vita bandet), som för
egen maskin genomför den drygt 130
mil långa turen utmed den skandinaviska
fjällkedjan, Grövelsjön-Treriksröset eller
tvärtom.
Sommaren 2016 invigdes Hall of
Fame, på STF Grövelsjöns Fjällstation.
Här har namnen på de drygt 60 personer
som hittills klarat bedriften satts upp
tillsammans med bilder.
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STF Tivedstorp
musikkvällar
STF Tivedstorp har haft mat och livemusikkvällar under 3 år med många
besökare och mycket uppskattning
för arrangemangen. Både medlemmar/gäster och ortsbor samlas här
för att få njuta av musiken under bar
himmel med närheten till nationalparken. Härliga kontraster med den
levande musiken och den stillsamma
naturen. Här blandas människor,
kultur och natur på ett utmärkt sätt!
–Det är så roligt och vi har nu
fått massor med energi att fortsätta med detta nästa år säger STF
Tivedstorps värdar.

Upptäck äventyret Sverige

ÅRETS NYBYGGE
- LANDETS HÖGST
BELÄGNA HUS PÅ
KEBNEKAISE

Nu är den nya säkerhetsstugan, 300 meter
från Sveriges högsta topp, färdig och öppen
– efter att ha försenats rejält på grund av
dåliga väderförutsättningar. Dess främsta
syfte är att ge skydd i nödsituationer men
den används också som rast- och värmestuga. Den specialritade formen ska dels
hindra snön från att dreva igen, dels göra
att rummet, som rymmer drygt 20 personer,
snabbt värms upp. Bygget är ett samarbete
mellan STF, Naturkompaniet och Naturvårdsverket. Säkerhetsstugan invigs i början
på april 2017.

Nordenskiöldsloppet
– Världens längsta skidlopp
Nordenskiöldsloppet gick av stapeln för
andra gången i historien. Första gången
var 1884. För att bevisa ”Jokkmokkarnas” skidbedrifter under en Grönlandsexpedition 1883, utlyste polarforskaren
Nordenskiöld ett skidlopp från Jokkmokk
till Kvikkjokk tur och retur. Sträckan är
22 mil, mer än två Vasalopp. Då blev
vinnartiden 21 timmar och 22 minuter.
Ospårat på tre meter långa skidor, en
enorm prestation.
I april gick loppets startskott för
andra gången. STF Jokkmokks vandrarhem var fyllt till sista bädden…. ”Härlig
känsla. 35 skidlöpare i huset. Hårtorken
gick varm för att byta till större trugor i
sista minuten. Vallaställ var uppställda
på gården, sportdryck blandades i alla
självhushållskök.”
60 portioner havregrynsgröt och
andra sportanpassade frukostalternativ
fanns på frukostbordet. Kl. 6.00 stod
löparna fullt laddade på startlinjen. 10
timmar senare var de första vandrarhemsåkaren tillbaka. Den sista skidkämpen
gick i mål kl 3 på natten och ﬁck ungefär
samma tid som 1884 års segrare,
Paava-Lasses Tuorda.

STF Vallåsens värdshus
fantastiska kök

STF Funäsdalen Berg Hotell/Vandrarhem har renoverat sitt vandrarhem

STF Vallåsens Värdshus har ett fantastiskt kök, där Moa skapar mat som får
både ögon och gom att jubla med fokus
på eget- och närproducerat. Hållbarhet betyder bland annat att de serverar
grönsaker som huvudrätt och kött/ﬁsk
som tillbehör. Här serveras också ett
helt vegetariskt julbord. I all mat ﬁnns det
massor av kärlek och passion.
Dessutom har man under året byggt
ut med ett inglasat uterum – mycket
populärt bland gäster.

Hotell Funäsdalen är ett fjällhotell med
gamla anor men ny i STF sedan ett år.
Under året har man helrenoverat vandrarhemmet och nu går de vidare med
renovering av alla hotellrum, restaurangen
samt pool- och relaxdelen. Till sommaren
kommer även Lopme Laante, som är den
nya samiska temaparken på toppen av
Funäsdalsberget, stå klar. En unik världsattraktion där man får lära sig mer om
samerna och renskötsel förr och nu.
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RENOVERING AV LILLA TYRESÖ,
PRINSVILLAN
STF Tyresö vandrarhem som låtit renovera
ett av sina hus, Prinsvillan genom ett
samarbete med Kulturhantverket, en yrkesutbildning för ungdomar som inte fullföljt
grundskola eller gymnasieskola är mer
än nöjda med resultatet. Samarbetet gick
ut på att eleverna ﬁck möjlighet att måla
och snickra på en riktig kulturfastighet.
Vandrarhemmet stod för alla materialkostnader samt betalade för handledningen av
eleverna. Flera av eleverna kunde använda
Prinsvillan som sitt examensarbete och
ﬂera av eleverna har senare fått jobb som
målare på några av Sveriges kulturmålerier.

Ett nytt gästkök vid Göta kanal
Vid STF Norsholm/Kapten Billes Vandrarhem vid Göta kanal har ett efterlängtat
nytt gästkök och uppehållsrum byggts i
samarbete med Göta kanalbolaget. Både
gäster och värdar är verkligen nöjda med
resultatet. Med denna tillbyggnad kan
vandrarhemmet ta emot grupper som vill
kunna sitta för sig själva och ha möten/
äta där.

Aktiviteter
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MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
Vår marknadskommunikation och försäljning bygger på att vi har en kontinuerlig närvaro hos våra
medlemmar och prioriterade målgrupper. Vi ﬁnns och syns där de ﬁnns! Det sker främst via STFs egna
kanaler, köpta sökord, digital annonsering, sociala kanaler, PR och STFs ambassadörer. Under året har
vi haft tre fokusområden – upplevelser, grupper och digital närvaro.

STF

VANDRING

STF älskar vandring. Därför är vi extra
stolta över att kunna dela med oss av
naturnära vandringsäventyr. I Sverige
ﬁnns nämligen en av Europas sista
vildmarker - de svenska fjällen.
Ett paradis som rymmer en variation av
fantastiska naturmiljöer som kittlar din
upptäckarlust. Spektakulära toppar,
vidsträckt tundra, frodiga fjällsluttningar
och omfamnade björkskogar samsas med
djurrika deltalandskap och porlande jokkar.
Fjällen lockar både nyﬁkna nybörjare och
erfarna vandrare - här ﬁnns nervkittlande,
unika och lugnare äventyr för alla att upptäcka!
Vi gör det otillgängliga tillgängligt – upptäck
vildmarken med oss! Tåget har bra WiFi,
så surfa in på svenskaturistforeningen.se/
vandringskampanj och boka in din
fjällsemester redan idag!

Digital julkalender

Vandringskampanj
Under våren hade vi en vandringskampanj med bred synlighet
i STFs egna och köpta kanaler. Bland annat gjordes ett samarbete med SJ, framför allt på X2000-tågen där STF exponerades
på brickbord och digitala skärmar. Kampanjsidan lockade över
15 000 besökare som var nyﬁkna på vandring.

Under 2016 hade STF för första gången en digital julkalender.
Bakom luckorna fanns både tävlingar och ﬁna erbjudanden. Totalt
engagerade kalendern nästan 100 000 personer. Åtta lyckliga
vinnare vann boenden på någon av STFs anläggningar eller ett
presentkort. Kalendern genererade en försäljning på 500 000 kr
vilket var betydligt bättre än vi förutspått.

Appen STF i fjällen
STF i fjällen är vår nya app som innehåller information om över 600 etapper,
avstånd, tid att vandra eller skida,
höjdmeter, vilka kartor som gäller och
tydliga turbeskrivningar. Dessutom en
massa fakta om STFs fjällstugor och
fjällstationer. Finns i Appstore och på
Google Play.

Hemsida
www.svenskaturist foreningen.se
Ny hemsida med ännu mer inspiration och sälj.
Ca 1,6 miljoner unika besökare per år.

Facebook
www.facebook.com/
svenskaturistforeningen med drygt 41 000 fans

Instagram
ca 8 200 följare

YouTube
http://www.youtube.com/stfturist 1 348 000 visningar

Fjällappen
Totalt 10 149 nedladdningar per 31 december 2016
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ETT ANDRA HEM

Tidningen Turist

För att få ﬂer jobbresenärer att upptäcka fördelarna med STFs
breda utbud av personliga boenden runt om i Sverige, lanserades
konceptet Ett andra hem. Primär målgrupp var bygg- och vårdsektorn där vi identiﬁerade ﬂexibilitet, prisvärdhet och hemmakänsla
som viktiga försäljningsargument. En bred annonskampanj genomfördes, som kompletterade med ett säljmaterial till anläggningarna.

Upptäck Sverige

Marknad och försäljning

194 000 läsare, 135 000 hushåll
250 000 exemplar, 135 000 hushåll

Hostelling International (HI)
3,8 miljoner unika besökare 2016 på www.hihostel.com

Upptäck äventyret Sverige

Våga Upptäck
Årets stora kampanj var Våga Upptäck.
Syftet var att skapa nyﬁkenhet och intresse kring STF där upplevelsen var i fokus.
Kampanjen byggde på drivkraften att anta
en utmaning – en gratis resa till en hemlig
plats för den som vågar tacka ja direkt. Tio
deltagare blev utvalda – men deras resa
engagerade och inspirerade tusentals på
vågaupptäck.se.
Med kampanjen aktiverade STF både
sitt varumärke och sina följare – och drev
försäljning och lojalitet på samma gång.
Kampanjen bestod av tre faser:
Fas 1 – Rekrytering av deltagare till Våga
Upptäck
Fas 2 – Följa resan i realtid samt dra traﬁk
till kampanjsajten
Fas 3 – Säljfokus, se resan, bli sugen och
köpa boende med 15 % rabatt.
Under hösten vidareutvecklades konceptet med ett underhållande Facebooktest. Fortsättning följer under 2017.

Kampanjen i korthet

Kam panj en vann
silve r i den pres tigefulla euro peis ka
web btäv linge n Low ie
Awa rds i kate gorin
Trav el & Tour ism

• 2 000 sökande till de 10 gratisplatserna för den hemliga resan.
• 820 personer anmälde sitt intresse för nästa Våga Upptäck.
• Resan gick till Nyrup Naturhotell och Vallåsen Vandrarhem.
• 27 400 unika besökare på vågaupptäck.se
• Kampanjen genererade bokningar till ett värde av 1 200 000 kr
• Antal bokningar och omsättning fördelar sig på 70 % franchiseanläggningar
och 30 % STFs egna anläggningar.
• Genom kampanjen minskades tappet på onlinebokningar.
• 13 600 personer gjorde quizen.

Vilken del av resan uppskattade du mest?
Det var trevligt att bara umgås och laga
mat tillsammans och hänga i naturen.
Vad överraskade dig mest?
Att vi skulle bo utan el i skogen. Vilket
givetvis var en trevlig överraskning. Sedan
att vi ﬁck så ﬁn mat och att gruppen verkligen
kom överens så bra!
Hur var det att dela boende med
en okänd person?
Väldigt kul och inga problem alls.
Har upplevelsen fått dig att vilja upptäcka
ännu mer av Sverige?
Ja verkligen, jag känner verkligen att Sverige
är det mest rimliga att åka till för det är så
vackert och ﬁnns så många spännande platser. Ser verkligen fram emot min kommande
Kungsledenresa i sommar.
”Jag vill bara säga tack och det var bland det
roligaste jag gjort i mitt liv :)”
Elvira Cedergren, deltagare i Våga Upptäck

Grupper i fokus
För att få ﬂer att upptäcka Sverige med STF, inte minst
under lågsäsong, relanserades två gruppkoncept samt
implementerades ett offertformulär för grupper på
hemsidan. Formuläret har fått ett fantastiskt genomslag
med cirka 500 gruppförfrågningar under de tre första
månaderna.
Relanseringarna av gruppkoncepten skedde i tät
dialog med franchisetagarna och är ett bra sätt att dra
nytta av varandras kompetenser.
Naturliga mötesplatser

För att locka ﬂer konferensgäster till STFs anläggningar
lanserades konceptet Naturliga mötesplatser under
november månad, med synlighet i både egna kanaler och
köpt media. Målsättningen var att lyfta fram naturens
unika förutsättningar för att skapa kreativa möten. Konceptet presenteras med ett ﬂertal olika mötesförslag på
fjället, vid kusten och i skogen.
Hyr hela huset

Vårt gruppkoncept Hyr hela huset relanserades under
november månad och marknadsfördes med en bred
annonskampanj i egna och köpta kanaler. Hyr hela huset
ger gästen exklusiv rätt till en hel anläggning med både
bäddar och allmänna utrymmen, och är ett perfekt
alternativ för både små och stora sällskap som vill träffas
i hemtrevlig miljö.
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Det är speciellt att jobba i fjällvärlden.
Att bo och arbeta tillsammans dygnet
runt, 7 dagar i veckan och ständigt
hålla humöret på topp för att ge 100
procent till gästerna ställer krav på
personalen och ledarskapet.

MEDARBETARE
Vi i STF samskapar och samspelar, vilket skapar värde för
våra gäster och medlemmar. STF
är en utvecklande arbetsplats
med utrymme för engagemang
och delaktighet. Våra värdeord
genomsyrar allt vi gör.
ATTRAKTIV ARBETSPLATS

STF arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och stärka vi-känslan för att
motivera, stimulera och utveckla medarbetarna. Vi vill ha en blandning av medarbetare med olika utbildning, bakgrund,

kön och ålder för att skapa en kreativ och
stimulerande arbetsmiljö, men också för
att vi tror att blandade arbetsplatser skapar
bättre värde för våra gäster, medlemmar
och samarbetspartners.
EN STÄNDIG KOMPETENSUTVECKLING

Att ständigt förnya och tillvarata organisationens samlade kompetens är
ett förhållningssätt som präglar STF.
Kompetenta medarbetare som utnyttjar
hela sin potential skapar förutsättningar
för att utveckla STF som en intressant
och nyskapande partner. Extra energi har
under året lagts på att träna feedback.

Ledarutveckling både i ledarskap och
om arbetsmiljö har fortsatt inom ramen
för STF akademi.
STFs LEDARSKAP

Bland STFs ledare ﬁnns olika erfarenheter, men alla delar en ambition och ett
intresse att utveckla såväl sig själva, som
partnerskapet till sina medarbetare och
kollegor. STF arbetar därför aktivt med
utveckling av ledare i form av nätverk,
coaching och forum för utbyte av erfarenheter. Vi har också utvecklat en digital
plattform där alla medarbetare kan ta
del av våra rutiner, policies och riktlinjer inom HR-området, utifrån aspekter

VÅRA VÄRDEORD
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Nyﬁkna

Äkta

Engagerade

Professionella

Omtänksamma

Vi vill veta mer om vår
omgivning och vi letar alltid efter nya upptäckter.
Om historia och kuriosa,
om utﬂyktsmål eller nya
sätt att turista.

Vi har en genuin kärlek
för miljö, råvaror, det vi
gör och erbjuder.

Vi tror på det vi gör. Det
syns i vår kommunikation
och hos våra representanter. Och det smittar
av sig på människor runt
omkring!

Vi har rätt kunskaper för
våra uppdrag. Vi vet hur
man påverkar, hur vi tar
hand om medlemmar
och gäster och hur man
tar sig fram säkert på
äventyret.

Vi tar hand om våra
medlemmar. Vi får våra
gäster att känna sig
välkomna. Vi gillar att
ta hand om människor
och värna om natur- och
kulturmiljöer.

Medarbetare och organisation

Upptäck äventyret Sverige

Fördelning kvinnor och män

Män 39 %

Kvinnor 61 %

Fördelning anställda
huvudkontor – övriga landet
Huvudkontor
20 %
Övriga
landet 80 %

som att attrahera, rekrytera, anställa och
utveckla.
Våra ledare har ett viktigt symbolvärde för hur vi uppfattas som förening
och arbetsgivare i att vara goda förebilder,
trovärdiga och inspirerande. Vi sätter
stort värde på våra ledares förmåga att
coacha, leda och styra efter vårt mål att få
människor att upptäcka Sverige.
INTRODUKTIONSUTBILDNING

Som ny i STF är det viktigt att man förstår vad STF är och under 2016 utvecklade vi en ny e-utbildning om vår historia,
organisation, riktlinjer, hur vi inspirerar
till äventyret Sverige, hur vi värvar medlemmar samt våra värdeord. Under 2016
har 393 stycken vandrat Kunskapsleden.
E-utbildningen är tänkt att användas även
av nya franschistagare och ideellt aktiva. I
samband med säsongstarter har vi dessutom lärarledda introduktioner som tar vid
där Kunskapsleden slutar, där vi fördjupar
träningen i värdskap och speciﬁk kunskap
om själva anläggningen.
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 personalrabatter på boenden för att stimulera
besök och upptäckarlust. STF erbjuder
regelbundna hälsoproﬁlkontroller och

2016 var sjukfrånvaron endast 1,6 procent,
vilket är långt under rikssnittet.
252 MEDARBETARE

Medelantalet helårsanställda i STF uppgick under 2016 till 252 personer, varav
51 på huvudkontoret och resten på våra
egna anläggningar. Samtliga anställda
har kollektivavtal. Vi har två säsonger,
under sommaren med ca 450 säsongsanställda och under vintern med ca 185
säsongsanställda. Många är intresserade
av anställning på STF. Vi ﬁck över 4 000
ansökningar under 2016.
MEDARBETARUNDERSÖKNING

Årets medarbetarundersökning visade på
en förbättring från index 76 till 77, vilket
är ett bra värde. I årets enkät har vi lagt
till frågor om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö enligt den nya föreskriften från arbetsmiljöverket.
Områden vi vill stärka oss inom är
återhämtning, feedback och att följa upp
mål. Höga värden ger medarbetarna
på stolthet, värdeorden och sin egen
kompetens. Vad gäller Ambassadörsindex
(ENPS) dvs om medarbetaren skulle
rekommendera STF som arbetsgivare är
index förbättrat från 20 till 27.
LÖNEKARTLÄGGNING

Resultatet av årets lönekartläggning visar
att vi har små löneskillnader vad gäller
kön inom jämförbara befattningar.

NÖJD MEDARBETARINDEX
FÖR STF GÖTEBORG CITY
LANDADE PÅ HELA

81
TRÄFFA EN AV
VÅRA HJÄLTAR

Anders Sandström,
ny Platschef STF Sylarna Fjällstation

STF betyder möjligheter för möten. Och
mötet mellan människor är ﬁnt. Kanske
låter det klyschigt att STF jobbar med
sina ledord i verksamheten men de är så
starka och betydelsefulla att kollegor tar
dem på allvar och tar med sig dem till nya
arbetsplatser. STF är en organisation att
vara stolt över.
Jag tycker att STF ska satsa mer på
personlig utveck ling. På de ﬂesta anläggningar arbetar många unga medarbetare,
vilket är kul. Men det innebär att många
är i början i sitt arbetsliv. Jag vill arbeta
med att de får möjlighet att lära sig från
STF och alla kloka medarbetare som varit
med ett tag. Låta dem få en häftig resa där
de får verktyg som de har nytta av senare
i livet.

Under året samlades alla medarbetare på en personalkonferens i Grövelsjön för att stärka vi-känslan
och lära känna varandras roller och gemensamma utmaningar och mål.
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55

MEDLEMSOMBUD

• 28 kvinnor och 27 män.
• Medelåldern är 55 år.
• 17 bor i Norrland,
18 bor i Svealand och
20 bor i Götaland.

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 är en ideell förening med 236 318
medlemmar. Medlemmarna utser
medlemsombud 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 samlas till möte vartannat
år senast i maj månad. 2016 har vi hållit
stämma, varför nästa riksstämma hålls
2018. På riksstämman representeras medlemmarna av 55 ombud. 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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Föreningsstyrning

Övriga obligatoriska ärenden vid
stämman är bland annat beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
samt ansvarsfrihet för STFs styrelse.
Dessutom ska styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast
följande kalenderåren behandlas och beslutas liksom medlemsavgifter för samma
period.
MEDLEMSOMBUD OCH
NOMINERINGSKOMMITTÉN

Alla medlemmar har möjlighet att
föreslå medlemsombud till riksstämman.
Detta görs via nomineringskommittén.
Nomineringskommittén som består av
15 personer (from 2018 av 9 personer)
väljs på riksstämman och ansvarar för
att nominera cirka 110 kandidater bland
de namn som föreslagits. STF tar fram
ett material där samtliga kandidater till
medlemsombud presenteras. Själva valet
görs via STFs hemsida. Alla medlemmar
har tre röster. Valresultatet granskas av
föreningens revisorer. Till årets val var
valdeltagandet rekordhögt. Totalt 2 679

lade 7 144 röster på kandidaterna jämfört
med 1 274 personer vid valet 2014.
Fram till årets riksstämma har val av
ombud skett på vintern före aktuell riksstämma men vid stämman beslöts efter
förslag från den demokratiutredning som
presenterades att valet till medlemsombud
framöver ska ske 1,5 år innan stämman.
Därigenom får medlemsombuden god tid
på sig att sätta sig in i STFs verksamhet
och frågeställningar. Medlemsombuden
får även en tydligare roll och kan till
exempel agera remissinstans åt styrelsen.
För att komma in rätt i den nya
demokraticykeln beslutade riksstämman
om särskilda övergångsbestämmelser.
Kortfattat innebär de att ombud som valdes till ombud till stämman 2016 kvarstår
som medlemsombud över nästa riksstämma. Det innebär att inget nytt val kommer
att ske förrän efter riksstämman 2018.
REPRESENTANTSKAP

Fem ombud till representantskapet väljs
av riksstämman. Representantskapet har
till uppgift att granska årets verksamhet

Upptäck äventyret Sverige

Översikt av styrningen
Föreslår kandidater
till riksstämman.

Nomineringskommitté

Medlemmar
Nominerar kandidater
Väljer

Medlemsombud

Utser

Utser

Utser

Valberedning

Riksstämma

Revisorer

Föreslår styrelseledamöter

Information
Utser
Information

Styrelse

Utser

Rapporter
Intern kontroll

Mål, strategier,
styrinstrument

Generalsekreterare/VD

under året mellan ordinarie riksstämmor
samt representera medlemmarna vid STFs
bolagsstämma.

fördelning och ansvar mellan styrelse,
ordförande och GS/vd.

inklusive väsentliga nyckeltal, samt kommentarer kring för föreningen väsentliga
händelser.

STYRELSENS LEDAMÖTER
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 arbets-
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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 56
år och sex av de nio riksstämmovalda
ledamöterna är kvinnor. Styrelsen som
valdes av Riksstämman 2016 presenteras
på sidan 50.
Ingen ersättning utgår för styrelsearbete.
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 policyer.
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,

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 51. Ledningen sammanträder
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 Anna
Wergelius 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.

Föreningsstyrning
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STYRELSE
Peter Nygårds
Ordförande
Född: 1950
Ordförande sedan 2012,
ledamot sedan 2004.
Peter är styrelseordförande i Mittuniversitetet, i Svenska miljöinstitutets ägarstiftelse och i Ecoclime
AB. Erfarenheter av att leda och
utveckla verksamhet strategiskt i
myndigheter och företag och har
ett stort nätverk.
JAG VILL: vidareutveckla STF till
en fortsatt attraktiv förening som
är relevant för medlemmarna.
Ingrid Petersson
Vice ordförande
Född: 1958
Ledamot sedan 2006
Ingrid är generaldirektör för forskningsrådet Formas och har också
haft ett ﬂertal styrelseuppdrag
både i statliga myndigheter och i
aktiebolag.
JAG VILL: att STF ska erbjuda ett
hållbart turistande och spela en
viktig roll för att få nya svenskar
att lära känna vårt vackra land.
Helene Beer
Född: 1977
Ledamot sedan 2012
Helene är VD för STF Zinkensdamm och sedan 2007 medlem i
vandrarhemsrådet samt styrelseledamot i Visita.
JAG VILL: att STF ska vara det
självklara valet och en riktigt bra
franchisegivare. Viktigt också att
STF deltar i samhällsdebatten och
jobbar för en hållbar framtid.
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Tomas Bergenfeldt
Född: 1952
Ledamot sedan 2016
Tomas har lång erfarenhet inom
verksamhet runt fysisk aktivitet,
naturturism och friluftsliv. Han var
delaktig i starten av Ekoturismföreningen, kvalitetsmärkningen
Naturens bästa, Äventyrsresor
och Stockholm Adventures.

Pia Jönsson-Rajgård
Född: 1955
Ledamot sedan 2016

JAG VILL: göra vandring och annat aktivt friluftsliv än mer
lockande genom bl a ökad service i fjällen och genom att tydligt
koppla samman vandrarhem med
cykel- och vandringsleder.

JAG VILL: verka för att STF på
ett hållbart sätt kan ta sig an
och lösa de utmaningar föreningen står inför. STF har en stor
möjlighet att ytterligare förstärka
tätpositionen i den svenska besöksnäringen.

Peter Fredman
Född: 1965
Ledamot sedan 2008
Peter är professor i naturturism
och delar sin tid mellan Mittuniversitetet, turismforskningsinstitutet ETOUR och Norges miljöoch biovetenskapliga universitet.
Peter forskar och undervisar inom
naturturism och friluftsliv.
JAG VILL: få ﬂer att upptäcka
och ta del av alla fantastiska upplevelser i Sverige. STF är en viktig
röst i samhällsdebatten inom
hållbar natur- och kulturturism.
Annika Hesselvall
Född: 1956
Personalrepresentant för
Unionen sedan 2005
Annika är franchiseansvarig på
STF för destinationen Östra
Sverige samt ordförande i
Unionenklubben på STF.
JAG VILL: att STF ska vara det
självklara alternativet för människor som reser i Sverige.

Pia är VD på Tourism in Skåne
AB med bred erfarenhet från
turism- och besöksnäringsfrågor,
både nationellt och internationellt.
Pia har haft en rad styrelseuppdrag i både offentliga och privata
aktiebolag samt organisationer.

Anna Klingspor
Född: 1959
Ledamot sedan 2014
Anna har erfarenhet från ledande
befattningar och styrelseuppdrag
i ideellt föreningsliv och svenskt
näringsliv med fokus på kommunikation, varumärke, koncept- och
affärsutveckling.
JAG VILL: få ﬂer att upptäcka
äventyret Sverige. Samt ett ökat
föreningsfokus, vilket är en bra
bas för ökat antal medlemmar.
Lena M Lindén
Född: 1949
Ledamot sedan 2010
Lena ansvarade för uppbyggnaden av Stiftelsen Nordens Ark
som VD fram till 2015, då hon
gick i pension. Lena har ett ﬂertal
internationella och nationella
uppdrag inom naturvård och biologi. Lena är hedersdoktor vid
Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs Universitet.

JAG VILL: vara med och påverka
så att den mycket positiva utvecklingen av STFs verksamhet
även resulterar i ett ökat antal
medlemmar.
Åsa Persson
Född: 1972
Personalrepresentant för
Unionen sedan 2015.
Åsa arbetar som platschef på
STF Hotell & Vandrarhem Malmö
City.
JAG VILL: utveckla STFs
boendekoncept och vara delaktig
i STFs utveckling.
Helén Silverstolpe
Född: 1962
Ledamot sedan 2016
Helén har en gedigen bakgrund
inom fastighetsbranschen och
arbetar idag på Telia Company
med företagets globala fastighetsportfölj. Hon har en lång erfarenhet av arbete med strategisk
fastighetsrådgivning för bolag och
organisationer.
JAG VILL: påverka kvaliteten i
våra anläggningar och att vi har
en fastighetsportfölj som stödjer
STFs tillväxt.
I bilden ovan, ståendes från vänster:

Ingrid Petersson, Åsa Persson,
Annika Hesselvall, Pia JönssonRajgård, Tomas Bergenfeldt,
Helene Beer, Peter Nygårds,
Lena Lindén, Peter Fredman.
Sittandes från vänster: Anna
Klingspor, Helén Silverstolpe
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
En ideell förening som STF bygger på
aktiva och engagerade medlemmar.
Genom årsstämmans beslut att fördjupa
demokratiprocessen med medlemsombud lägger vi ytterligare en pusselbit i
det nya STF, där vi successivt utvecklar
föreningen. Vi ska stå starka och fortsätta vara relevanta och vi vill att så
många som möjligt ska delta. Vi har en
viktig uppgift med att bidra till att nya
svenskar får kunskap och lär känna vår
fantastiska svenska natur och kultur. Vi
på STF ska också bidra till att knyta ihop
landsbygdens intressen med stadsbornas.
Genom STF kan stadsborna få uppleva
landsbygden samtidigt som turismen gör

det möjligt att leva kvar på landsbygden.
Men det bygger på att vi har en fungerande infrastruktur överallt i Sverige
och det måste vi få de styrande att förstå.
Att STF tillsammans med andra ﬁck
regeringen och SJ att ändra sig om natttågen norrut är en viktig delseger i detta
opinionsarbete och ett bevis på att det vi
säger räknas.
Styrelsen har fattat ett beslut om att
satsa 150 miljoner kronor över tre år på
att rusta våra anläggningar. Att vi vågar
oss på en sådan enorm satsning beror på
att vår ﬁnansiella situation är god. Vi har
blivit allt duktigare på att hushålla bland
annat genom att tänka hållbart. Att STF

nu står starkare än vad vi har gjort på
länge, inte bara ekonomiskt, tycker jag är
en effekt av gott ledarskap, där många av
STFs medarbetare har uppmuntras att ta
eget ansvar och utvecklat meningsfulla
roller där de agerat kreativt och modigt.
Tack för ett gott 2016

Peter Nygårds
Ordförande

4 FRÅGOR TILL 4 MEDLEMSOMBUD
Vilken opinionsfråga är
viktigast för STF att driva?

Vilken hållbarhetsfråga är
viktigast för STF just nu?

Eiran Cooper, Gävle
Miljön, här kan STF bli bättre
på att gå ut och berätta om
ekoturism, hur man semestrar
hållbart och, inte minst, att man
inte behöver resa långt för att
hitta det exotiska.

Johanna Qvarfordt,
Stockholm
Infrastrukturen är viktig. Bra
tåg- och busstraﬁk, möjlighet att
ta med cykel på tåget och så
vidare. Här tror jag att STF kan
driva på mer.

Hur ska föreningen öka
antalet medlemmar?

Hur ska vi få ﬂer att engagera
sig ideellt i föreningen?

Evalena Åslund, Krokom
STF bör skapa ﬂer lokala
arrangemang runt om i hela
landet, gärna regelbundet
återkommande, till exempel en
grupp som träffas och lagar mat
utomhus en gång i veckan.

Björn Lundquist, Kiruna
Ja, det är miljonkronorsfrågan
för alla ideella föreningar. En ny
och stor målgrupp för STF är
alla nyanlända svenskar. Får vi
dem intresserade och engagerade kan vi hoppas på att det
leder till ﬂer ideellt verksamma.

I bilden ovan från vänster: Sara Wangler, Magnus Ling,
Niklas Winbom, Lena Walterholm, Madeléne Granath,
Maria Ros Jernberg, Erica Karlsson, Justus Jondal

LEDNINGSGRUPP
Magnus Ling
Generalsekreterare/VD sedan
2011.

Erica Karlsson
Försäljningschef sedan 2015,
anställd sedan 2012.

Maria Ros Jernberg
Vice generalsekreterare och
Chef Föreningsutveckling och
Kommunikation sedan april
2016.

Madeléne Granath
HR-chef sedan 2015.

Niklas Winbom,
Vice VD sedan september
2015 och Chef Egna anläggningar sedan 2013.

Lena Walterholm
Administrativ chef sedan
2013.

Justus Jondal
Chef Franchise
sedan november 2016.

Sara Wangler
Vd-assistent sedan 2009.
Slutade april 2017
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VIKTIGA BESLUT FATTADE PÅ RIKSSTÄMMAN 2016

Medlemsombuden ska höras mer
Riksstämman 2016 beslöt att
medlemsombuden ska vara aktiva
under hela perioden mellan två
stämmor – i arbetsgrupper, som
bollplank för styrelsen, som länkar till lokalavdelningar och andra
intressegrupper i föreningen samt
som STF-ambassadörer i olika
sammanhang.

Tre motioner som
Riksstämman biföll

Förändringen är en del i arbetet
för att förstärka demokratin i
föreningen och få ﬂer medlemmar att engagera sig i STFs inre
arbete. Läs mer om hur Medlemsombuden utses på förra
uppslaget.

• Mot ohämmad skoterkörning.
Att styrelsen ska verka för
begränsningar för ohämmad
skoterkörning i fjällmiljö.

• Sophantering i fjällen, analys
av hur dagens sophantering
fungerar och förslag till eventuell förändring.
• Årlig utmärkelse till fjällstugor.

Föreningsstyrning
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RISKER OCH RISKHANTERING
All verksamhet innebär ett risktagande. Risk är en händelse som, om den inträffar har en negativ inverkan
på verksamheten. Ett strukturerat riskarbete är en förutsättning för att få en medveten riskhantering vilket
i sig är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande.

STF har identiﬁerat de strategiska verksamhetsriskerna. Strategiska risker är främst kopplade till verksamhets/affärsutveckling
och hanteras av föreningens styrelse och tas upp i samband med
det årliga strategiska arbetet.
Styrelsen ansvarar inför ägarna för föreningens riskhantering.
GS/VD ansvarar för att ge styrelsen korrekt input för att kunna
utvärdera och fatta korrekta beslut.
STFs ledning har ansvaret för den löpande/operativa riskhanteringen inom sina ansvarsområden.

Känslighetsanalys

Förändring

Resultateffekt

Nettoomsättning

+/–1%

3,0 mkr

Bruttomarginal

+/–1%

0,9 mkr

Lönekostnader

+/–1%

1,4 mkr

Övriga kostnader

+/–1%

1,0 mkr

HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Säkerställa
ansvar

Riskhantering

STF är vägen till
äventyret Sverige,
där det är enkelt och
inspirerande att
turista hållbart.

Affärsutveckling

Högre intäkter

Lägre kostnader

En hållbar affärsutveckling innebär ett ökat ansvarstagande och
större riskmedvetenhet, vilket leder till ökad resurseffektivitet,
och därmed lägre kostnader men det innebär också en möjlighet till ökade intäkter genom utveckling av nya produkter och
tjänster.

IDENTIFIERING AV RISKOMRÅDEN, VERKSAMHETSRISKER
Identiﬁerat riskområde

Beskrivning av potentiell risk

Hur vi hanterar identiﬁerade risker

Klimatförändringarna

Klimatförändringarna kan långsiktigt påverka
vår verksamhet på så sätt att naturmiljön och
klimatet kring många av våra anläggningar
kan komma att förändras, liksom besökarnas
resmönster.

I nuläget bevakar vi vad som händer och är
aktiva i dialogen.

Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan

Vissa produkter produceras i länder där
riskerna för brister i arbetsmiljö, säkerhet och
korruption är hög.

STF köper via sina leverantörer in produkter
från stora delar av världen. Under 2016 har vi
tagit fram ett underlag som grovt klassiﬁcerar
våra leverantörer utifrån risk. Nästa steg blir att
implementera en systematik för hur vi ska utvärdera våra leverantörer och produkter i syfte att
välja bättre produkter ur hållbarhetssynpunkt.

Infrastruktur för hållbar turism

Underhållet av järnvägen i Sverige är eftersatt
och infrastruktursatsningar är inte anpassade
efter besöksnäringen, vilket innebär svårigheter för våra medlemmar och gäster att resa
på ett hållbart sätt till alla våra destinationer.
Ytterligare nedprioriteringar kan medföra större
ekologiskt fotavtryck för våra gäster.

STF drev under 2016 opinion i nattågsfrågan
bland annat för att driva på en hållbar turistisk
infrastruktur.

Hållbarhetsrisker
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Riskhantering
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Identiﬁerat riskområde

Beskrivning av potentiell risk

Hur vi hanterar identiﬁerade risker

Allemansrätt

Slå vakt om allemansrätten är en av våra
viktigaste frågor. Tidvis väcks frågan om att
begränsa allemansrätten, något som skulle få
konsekvenser för det rörliga friluftslivet och
påverka Sveriges befolknings möjligheter att
vistas i skog och mark negativt.

STF driver opinion och besvarar remisser i
ärendet. Allemansrätten är en av STFs hjärtefrågor.

Konjunktur och omvärld

Gästernas och medlemmarnas engagemang
ändras utifrån vad som händer i omvärlden.

STF arbetar aktivt med en ökad bredd av
engagemang. Att du ska kunna engagera
dig efter egen förmåga – en timme, en vecka,
lokalavdelningsarbete, dugnadsarbete, ett
medlemskap mm. Rikstämman beslutade 2016
att riksstämmoombuden blev medlemsombud.

Konkurrens

Nya konkurrenter kan leda till minskad efterfrågan på våra tjänster.

STF arbetar aktivt med att möta risken för konkurrens på logi med att fokusera på vad som är
unikt med STF och dess anläggningar. Gästen
är del av något större än att bara köpa en tjänst
av boende.

Medlemsstruktur

En homogen medlemstruktur.

STF har en medlemsbas på 236 000 medlemmar. Vi har en unik möjlighet att möta våra
medlemmar och gäster (potentiella medlemmar)
varje dag.
Ett led i att öka antalet medlemmar är att
anpassa kommunikationen till medlemmarna och
potentiella medlemmar.

Kundstruktur

En homogen kundstruktur.

STF levererar mer än 1,2 mkr gästnätter vilket
inte gör oss beroende av någon enskild kund/
gäst.

Intäktsstruktur

En intäktsstruktur som baseras på få tjänster
och eller korta ledtider kan påverka försäljningen.

STF arbetar aktivt med att bredda tjänsteutbudet främst genom att öka antalet paket för
att minska risken. Vi arbetar även aktivt med att
differentiera prisbilden under säsongerna.

Organisation, kompetensförsörjning

En organisation måste ha förmågan att attrahera och behålla medarbetare med special/
nyckelkompetens.

STF arbetar aktivt med att säkerställa att
samtliga medarbetare delar värdegrunden,
där ett verktyg är Kunskapsleden (ett utbildningsprogram). Nästa steg är att etablera en
STF-akademi.

Digitalisering

Ny teknik, digitalisering och internet är också
några av nycklarna för att hitta nya effektivare
arbetssätt och smartare tjänster.

STF arbetar aktivt med att implementera nya
digitala lösningar t ex förenkla boknings- och
betalningsprocessen, digital lönerapportering,
digital ekonomisk rapportering. Utveckla rörlig
media samt använda sig av användargenererat
material.

IDENTIFIERING AV RISKOMRÅDEN, FINANSIELLA RISKER
Riskerna är främst hänförliga till faktorer som ﬁnns utanför STFs verksamhetsområde.

Identiﬁerat riskområde

Beskrivning av potentiell risk

Hur vi hanterar identiﬁerade risker

Kreditrisk

Att kundfordringar inte betalas av kunderna.

STF har minimerat kreditrisken då de ﬂesta
kundfordringar betalas i förväg samt att i de fall
då kunderna har kredit sker kreditkontroll.

Likviditetsrisk

Risken för att likvida medel saknas till
åtaganden.

Risken bedöms som begränsad då STF,
har en nettokassa. Per den 31 december 2016,
74 mkr.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016
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VÅR EKONOMI

Årets överskott 20,8 mkr förs vidare till nästa år

Intäkter från vandrarhem,
hotell och fjällstationer 83,2 %

VARIFRÅN KOMMER PENGARNA?

STF är en ideell förening som främst
ﬁnaniseras via intäkter från driften av
vandrarhem, hotell och fjällanläggningar,
83,2% (78,9%). Detta sker i både egen
regi och genom franchise. Näst största
intäktpost är medlemsintäkterna som
uppgår till drygt 13,5% (13,5%) och är
därmed viktiga för STF. STFs tidning Turists annonsintäkter står för ca 1 procent.
Under senare år har STF arbetat med
bidrag/insamling framförallt till särskilda
ändamål, exempelvis Stötta Kungsleden.
STF är inte en bidragsﬁnansierad
förening och har inte för avsikt att bli det,
men arbetar aktivt med att söka bidrag
som stöder upprustningen av STFs fastigheter i fjällen.
De enskilt största bidragsgivarna/bidragen under 2016 var till Kungsleden, 1,1 mkr
samt Bidrag till fortsättning av Get Real
vilket planeras att genomföras under 2017.
HUR HAR STF ANVÄNT SINA
RESURSER UNDER 2016

Föreningen driver egna anläggningar i
både storstad och fjäll samt en omfattande franchiseverksamhet över hela landet,
detta möjliggör att ﬂer kan upptäcka
Sverige. Huvuddelen av våra kostnader
används till driften av dessa 65,2%
(63,1%). STFs fastigheter är av äldre
modell och behöver rejäla underhåll och
anpassningar till dagens myndighets- och
gästkrav. Våra underhållskostnader ligger
på 5,2% (5,1%) av totalen.

Kostnader att driva
föreningens egna
anläggningar och
franchise 65,2 %

VÅRA INTÄKTER

Naturkompaniet har via sin
Naturbonus skänkt 200 000 kr till
vår Tillsammansverksamhet, vilket
innebär att vi kan genomföra ﬂer
läger. Naturkompaniet skänker
också 50 000 kr till Stötta Kungsleden. Stort tack till alla kundklubbsmedlemmar som har röstat
på våra projekt.
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Vår ekonomi

VÅRA KOSTNADER

Administration 10,0 %
Hållbarhet, medlemsutveckling, arbete
med förtroendevalda 4,1 %
Stöd till lokalavdelningarna 0,4 %
Tidningen Turist 3,3 %

Medlemsavgifter med mera 13,2 %
Annonsförsäljning tidningen Turist 1,2 %

Tillsammansläger, Get Real Kids,
Upprustning Kungsleden 0,8 %

Erhållna bidrag och gåvor,
Kungsleden, Get real, Tillsammans 1,1 %

Påverkansarbete och
marknadsföring av STF 5,1 %

Vinst avyttring byggnader och inventarier 0,1 %

Underhåll och drift av föreningens fastigheter 6,1 %

För att kunna vara relevanta, driva
den turistiska utvecklingen samt driva
opinion krävs det ekonomiska resurser till
aktiviteter som stödjer detta, exempelvis.
• Opionsarbete för att rädda nattågen.
• The Swedish Number-kampanjen.
• Tidningen Turist som ges ut sex gånger
per år. Målgruppen är föreningens
medlemmar.
• Stötta Kungsleden, insamling för
upprustning av Kungsleden. Under 2016
lades 0,8 mkr på bl.a. upprustning och
tillgänglighetsanpassning av Abiskojaure samt materialinköp till upprust-

Bidrag från
Svenskt Friluftsliv

GÅVOR OCH BIDRAG

STF

Svenskt Friluftsliv har under året gett oss
verksamhetsbidrag för att utveckla Tillsammansverksamheten samt relansera Barnens
Turistbyrå. I verksamhetsbidraget ingår
även ett nytt projekt som syftar till att inkludera och locka ﬂer människor att upptäcka
friluftslivet. Tack vare Svenskt Friluftsliv
har STF under 2016 kunnat utbilda 23 nya
ideella Tillsammansledare, läs mer på sidan
26. Vi ﬁck också bidrag till den populära
familjeveckan i Grövelsjön för barn och
ungdomar med Downs syndrom och deras
familjer.
Vi ﬁck också organisationsbidrag till Eurorando, årsmötet med European Ramblers
Association, påverkansarbete bland annat
i nattågsfrågan, lokalavdelningskonferens
samt arbetet med medlemsombuden.

ning av Sälka. Totalt har insamlingen
genererat 3,3 mkr.
• Tillsammansläger, målgrupp tjejer med
olika bakgrund, och nytt från 2016 även
för killar, under 2016 genomfördes fyra
stycken läger.
• Down syndromläger i Grövelsjön.
• Eurorando, vandringsevent som genomfördes i Skåne under september.
• Hållbarhetsarbete, för att säkerställa
STF långsiktiga arbete inom hållbarhet.
• Att supportera och stödja 64 lokalavdelningar.
• Möjligheterna för engagemang i föreningen utvecklas.

”Friluftsliv är så
mycket, enkelt
eller väldigt
komplicerat.
Jag är nöjd att
vi lyckats öka
friluftsanslaget
i årets budget
och vi arbetar
för ytterligare
höjningar, då vi
ser att friluftslivet har så mycket att bidra med till samhället. Förutom folkhälsa och miljöförståelse
så menar jag att de ideella föreningarna är
viktiga för demokratin i samhället. Vi driver
också frågan att friluftslivet borde ha samma
beskattningsregler som idrotten när det
gäller sociala avgifter.”
Ulf Silvander,
generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

Upptäck äventyret Sverige

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska turistföreningen, org nr 802003-5955,
avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31.
INFORMATION OM VERKSAMHETEN OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

1885 bildades Svenska turistföreningen, som är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja medlemmarnas intressen av och möjligheter till natur- och kulturturism i
Sverige. STFs uppdrag är att få ﬂer att upptäcka Sverige.
STF gör detta genom att

• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelser av
natur och kultur
• värna och informera om svensk 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.
Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt
obunden. STFs verksamhet ﬁnansieras i huvudsak av det som
genereras av driften av fjällstationer, vandrarhem och hotell samt
av medlemsavgifter.
Koncernen STF består av moderföreningen Svenska Turistföreningen och det helägda dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB.
Verksamheten är organiserad enligt följande

• Föreningsutveckling, säkra föreningens relevans och därmed
öka medlemsantalet och engagemanget
• Egna anläggningar, både storstadsanläggningar och fjällanläggningar
• Franchiseanläggningar, vid årets utgång var 208 anläggningar
anslutna på franchisebasis
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Resultat och omsättning

Under 2016 ökade omsättningen för logi med 10% (12%). Totalt
uppgår logiomsättningen till 157 048 tkr (142 359 tkr).
Gästnattsutvecklingen 2016

• Fjällstugorna hade en total ökning med 4 300 gästnätter jämfört med föregående år.
• Fjällstationerna ligger i nivå med föregående år.
• Storstadsanläggningarna har ökat med 5 500 gästnätter jämfört
med föregående år.
• Vandrarhem och Hotell (franchise) har minskat med –135 000
gästnätter jämfört med föregående år.
Under året har ett arbete påbörjats med att etablera konceptkompasser för anläggningar som drivs i egen regi i syfte att säkra
den långsiktiga utvecklingen.
Organisatoriska förändringar under året är att STFs bokningsfunktion ﬂyttades från Åre till Stockholm, i syfte att stärka
och effektivisera bokningsﬂödet.
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Under maj månad genomförde 2016 års riksstämma, nytt för
denna stämma var att röstningsperioden inför stämman förlängts
med drygt två månader.
På riksstämman fattades bland annat beslut om STFs verksamhetsinriktning 2016 – 2018. Stämman tog också beslut om en
reviderad demokratiprocess och därmed en ny demokraticykel.
Andra beslut som togs var att det ska utredas hur sopor i fjällen
hanteras, att införa ett pris likt ”Årets Kudde” för fjällstugorna,
och att STF ska verka för minskat ohämmad skoterkörning i
fjällmiljö.
Under 2016 genomfördes bl.a. följande konferenser
• Engagemang i fjällen – träff för medlemmar som på olika sätt
engagerar sig ideellt i svenska turistföreningens fjällverksamhet
• Värdkonferens – träff för anläggningar i franchiseregi och egen
regi
• Ordförandekonferens – träff för ordförande i lokalföreningarna
Under maj/juni genomfördes kampanjen The Swedish
number där 188 000 telefonsamtal genomfördes med 32 000
telefonambassadörer, syftet med kampanjen var att ﬁra tryckfrihetsförordningen 250 år. Kampanjen uppmärksammades över
hela världen. Syftet med kampanjen var också att skapa uppmärksamhet kring Sverige och STF – och i förlängningen både att få
ﬂer besökare hit och ﬂer medlemmar till STF.
Under 2016 har arbetet med Tillsammanslägren fortsatt, tidigare år har det varit enbart tjejläger men under 2016 genomfördes
även ett killäger. Syftet med lägren är att ungdomar med olika
etnisk, kulturell och social bakgrund samlas. Totalt genomfördes
tre läger, 23 nya ideella ledare utbildades. Mångfaldsdeﬁnitionen
breddades genom att låta synliggörandet av normer ta större plats
i utbildningen och verksamheten.
Även under 2016 genomfördes den populära familjeveckan
i Grövelsjön för barn och ungdomar med Downs syndrom och
deras familjer.
Under september genomfördes Eurorando och ett årsmöte
med European Ramblers Association. Eurorando är ett vandringsevent som genomförs vart 5:e år. STFs syfte med deltagande
i Eurorando var:
• Att stärka STFs position inom vandringsturism
• Att stärka STFs röst i samhället i fråga om utveckling och bevarande av vandringsleder
• Att öka exponeringen av STF nationellt (och internationellt)
• Att öka intresset för låglandsvandring bland STFs medlemmar
• Att attrahera nya medlemmar
Uppropet ”Rädda nattågen! ”

STF fortsatte arbetet för bevarande och upprustning av natttågtraﬁken i Norrland, såväl till Lappland som till Jämtland. ”Ta
med miljöaspekter och jobbskapandet i kalkylerna, inte bara det
företagsekonomiska perspektivet för SJ” kräver STF i ett upprop
som samlade närmare 60 000 namnunderskrifter och överlämnades till regeringen.
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INVESTERINGAR

Koncernens sammanräknade investeringar för 2016 uppgick till
21,9 mkr (22,7 mkr). De största färdigställda investeringarna
under 2016 är
• Abisko, vandrarhemsdelen Keron
5,6 mkr
• Sylarna avloppsreningsverk
3,6 mkr
• Blåhammaren, personalbostäder
4,5 mkr
• Kebnekaise, nytt kök
2,6 mkr
• Grövelsjön, renovering
för att efterleva hur det såg ut 1937
0,9 mkr
MEDLEMSUTVECKLINGEN

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2016/17 uppgick till 236 318
(241 672) en minskning med drygt 5 300 (–2,2 %) jämfört med
föregående år. Antalet medlemmar som förnyar sitt medlemskap
minskar och det beror på att den totala medlemsbasen minskar.
Glädjande är att förnyelsegraden under 2016 har ökat med över
en procentenhet och det även för nya medlemmar. 2016 var vår
värvning ungefär i motsvarande nivå som 2015, totalt 56 000
medlemmar.
Arbetet fortsätter med att få värdar och personal på vandrarhem/fjällstationer/fjällstugor att känna sig trygga i att värva och
att använda både emotionella och rationella värvningsargument.
Under 2016 påbörjades det långsiktiga arbetet med engagemangsdriven kommunikation och redan nu visas tendenser till
att ﬂer medlemmar engagerar sig.
Hållbarhetsarbetet

STFs styrelse beslutade om en hållbarhetspolicy och hållbarhetsarbetet har utgått utifrån:
• Allemansrätten
• Verka för god infrastruktur för hållbar turism
• Tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser för ﬂer
• Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden
och anläggningar
• Verka för tillgång till bra leder
• Minska verksamhetens klimatpåverkan
Ett butikskoncept etablerades i fjällstugorna som en del av
STFs hållbarhetsarbete.
Under 2016 lanserades hållbarhetslöftet. Löftet utgår från
STFs hållbarhetspolicy som bl a säger att ”vi ska vara en drivande
aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige”. Genom Håll-

barhetslöftet konkretiseras hållbarhetsarbetet på våra anläggningar.
STF upprättar en hållbarhetsredovisning 2016.
Demokratiprocessen

Under riksstämman 2016 beslutades att etablera medlemsombud. Totalt är det 55 ombud som ﬁnns spridda över hela landet.
Friluftsliv är i fokus för deras intresse (fjäll, vandring, hållbar
turism).
Nyckelorden i medlemsombudstanken är kontinuerlig dialog
och delaktighet. Det ska vara både inspirerande och stimulerande att engagera sig som medlemsombud. Medlemsombuden
ska förutom aktivt deltagande i riksstämman, ges goda förutsättningar att:
• Vara resurs för STF
• Hålla sig uppdaterad om vad som händer i föreningen
• Delta i olika träffar
• STF-ambassadör, ha en aktiv dialog med medlemmarna i olika
sammanhang.
FRAMTIDA HÄNDELSER

Under 2017 kommer utvecklingsplaner tas fram för samtliga anläggningar som drivs i egen regi i syfte att säkra den långsiktiga
utvecklingen av fjällstationen/vandrarhemmen.
Hållbarhetslöftet kommer fortsätta rullas ut under 2017,
utrullningsplanen är på tre år. Löftet utgår från STFs hållbarhetspolicy som bl a säger att ”vi ska vara en drivande aktör för en
hållbar turistisk utveckling i Sverige”. Genom Hållbarhetslöftet
konkretiseras hållbarhetsarbetet på våra anläggningar.
Under 2017 kommer en plattform för engagemangsdriven
kommunikation etableras för det fortsatta arbetet att vara relevanta för beﬁntliga och potentiella medlemmar.
Säkerhetsstugan som byggts i Kebnekaise kommer invigas
under 2017.
Under 2016 påbörjades arbetet med IT 2.0 vilket innebär att
under 2017 påbörjas arbetet med att implementera en ny telefonilösning och outsourca driften av servrar.
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
Tkr

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

291 631

275 707

255 988

230 560

239 061

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

46 630
236 318
20 766
20 820
9,6
57,5
14,6
8,5
252

47 124
241 672
27 966
28 081
11,4
56,0
23,1
13,0
273

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

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.

56

Förvaltningsberättelse

Upptäck äventyret Sverige

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,2

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
4
5,6
7

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

8,9
10

Verksamhetsresultat

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

11
12

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

2015

2016

2015

46 630
575
3 344
291 631
3 048

47 124
319
2 365
275 707
22 971

46 630
573
3 166
38 198
–

47 124
312
1 703
39 718
21 142

345 228

348 486

88 567

109 999

–17 467

–16 203

–

–

–46 178
–619
–108 298
–139 390

–46 133
–817
–108 356
–137 008

–9 392
–619
–24 692
–30 922

–10 409
–817
–20 394
–33 473

–12 409

–11 838

–5 614

–5 617

–101

–165

–3

–2

20 766

27 966

17 325

39 287

–
190

–
231

–
146

–12 000
221

6

Övriga rörelsekostnader

Resultat efter ﬁnansiella poster

MODERFÖRENING

2016

–136

–116

–8

–11

20 820

28 081

17 463

27 497

–

–

–

–

20 820

28 081

17 463

27 497

Räkningar
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

MODERFÖRENING

Not

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

14
15

5
–

11
–

–
–

–
–

5

11

0

0

16
17
18

87 683
6 921
35 262

72 633
7 036
31 271

87 683
–
14 280

72 633
–
11 285

19

1 533

9 444

1 533

9 342

131 399

120 384

103 496

93 260

–
22

–
22

100
22

100
22

22

22

122

122

131 426

120 417

103 618

93 382

1 718
5 014

1 785
4 857

–
–

–
–

6 732

6 642

0

0

14 671
–
9 796
10 944

7 273
–
6 762
11 197

189
52 722
1 520
1 826

336
44 357
3 033
2 384

35 411

25 232

56 257

50 110

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram
Pågående utvecklingsarbete

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

20
21

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

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

9 550

9 553

5 257

5 257

64 628

55 567

22 568

19 326

Summa omsättningstillgångar

116 321

96 994

84 082

74 693

SUMMA TILLGÅNGAR

247 747

217 411

187 700

168 075

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING, FORTS

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

MODERFÖRENING

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

142 538

121 718

–

–

118 966
17 463

91 469
27 497

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

23

Eget kapital i moderföreningen
Balanserat resultat
Årets resultat

23

Summa eget kapital

142 538

121 718

136 429

118 966

2 554

1 801

–

–

2 554

1 801

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

24

19 815

13 330

–

–

25

20 534
1 187
9 813
51 306

24 053
726
3 875
51 908

5
1
5
39

770
187
191
123

8 433
726
1 061
38 889

102 655

93 892

51 271

49 109

247 747

217 411

187 700

168 075

Räkningar
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

2016

2015

28

20 766
10 903

27 966
–9 235

31 669

18 731

51
142
–136

9
322
–116

31 726

18 946

Kassaﬂöde från förändringar i rörelseskapital
Minskning(+)/ökning(–) av varulager
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder

–90
–9 800
8 469

657
–2 196
4 231

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

30 305

21 638

–21 961
714
0

–22 741
25 680
4 048

–21 247

6 987

9 058
65 120

28 625
36 495

74 178

65 120

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av övriga ﬁnansiella anläggningstillgångar

16–19

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN

MODERFÖRENING
Belopp i tkr

Not

2016

2015

28

17 325
5 617

39 287
–14 318

22 942

24 969

4
142
–8

1
220
–11

23 080

25 179

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder

–6 148
2 162

–14 475
–679

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

19 094

10 025

–15 852
0

–18 076
24 973

–15 852

6 897

Finansieringsverksamheten
Utbetalda aktieägartillskott

0

–12 000

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

0

–12 000

3 242
24 583

4 922
19 661

27 825

24 583

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

16,18,19

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not

1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.
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 annat 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.
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Noter

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, kontokortskostnader samt
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
leasegivaren, 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 förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler
vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer
redovisas som avgiftsbestämda planer.
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SKATTER

Följande avskrivningstider tillämpas

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

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.
Följande avskrivningstider tillämpas
Balanserade utgifter för programvaror

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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Ombyggnad av annans fastighet
Datorer
Fordon
Övriga inventarier

100
20–50
25
15
10–30
20–50
20

år
år
år
år
år
år
år

6–20
3–5
3–4
3–10

år
år
år
år

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 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.
Kundfordringar och övriga fordringar

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 återbetalningsskyldighet 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.
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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.
Dotterbolaget har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran eftersom det inte bedöms som
sannolikt att underskottsavdraget kan avräknas mot överskott inom den närmaste framtiden.

Not

3

Gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen

2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

Pengagåvor från privatpersoner

575

319

573

312

Summa

575

319

573

312

Gåvor i form av tjänster

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 144 (1 228) personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.
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Bidrag

Bidrag redovisade i resultaträkningen

Bidrag till Kungsleden från allmänheten

2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

12

122

12

122

Bidrag från privatpersoner

148

500

142

0

Övriga bidrag från företag och organisationer

175

120

175

120

2 837

1 461

2 837

1 461

172

162

0

0

3 344

2 365

3 166

1 703

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 16.
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Nettoomsättning per verksamhetsgren

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Medlem

2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

621

682

621

682

3 470

3 888

4 706

5 128

112

69

13 972

14 562

Operativ drift

287 428

271 068

18 899

19 346

Summa

291 631

275 707

38 198

39 718

Tidningen Turist
Fastighetsförvaltning

Not
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Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm
MODERFÖRENING
2016
2015

Inköp
Försäljning

64

Noter

7,0%

4,0%

38,0%

32,0%

Upptäck äventyret Sverige
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Övriga rörelseintäkter

2016

KONCERNEN
2015

762

614

0

0

1 449

1 842

0

1 205

Realisationsvinster anläggningstillgångar

394

20 444

0

19 937

Återvunna kundförluster

407

36

0

0

36

35

0

0

3 048

22 971

0

21 142

Provisionsintäkter
Försäkringsersättning

Kursdifferenser
Summa

Not

8

MODERFÖRENING
2016
2015

Revisorns arvode och kostnadsersättning

2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

375

402

102

126

–5

73

–5

73

370

475

97

199

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Not
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Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende ej uppsägningsbara leasingavtal:
KONCERNEN

MODERFÖRENING

Förfaller till betalning inom ett år

26 397

237

Förfaller till betalning senare än ett år men
inom fem år

53 303

232

Förfaller till betalning senare än 5 år

37 575

0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

28 766

294

(26 051)

(343)

(2015-års kostnadsförda leasingavgifter)

Leasinggivare

Förutom hyra av externa lokaler och arrenden, avser avtalen leasing av kassaapparater, kontorsinventarier,
bilar och andra transportmedel. I koncernen exkluderas ﬁnansiell leasing av bilar och uthyrning mellan
föreningen och bolaget.
I koncernen uppgår hyreskostnaderna för egna anläggningar och lokaler till 21 530 tkr (20 394 tkr).
Hyreskontraktet till anläggningen i Göteborgs city löper på 14 år, med möjlighet att förlängas med 5 år i
taget. Kontrakten för övriga anläggningar som drivs i egen regi förlängs i det ﬂesta fall med 3 år i taget.
I noten ingår även hyreskontrakt avseende vandrarhem som bolaget i sin tur hyr ut till franchisetagare.
Av årets kostnadsförda leasingavgifter avser 4 418 tkr (4 704 tkr) denna typ av kontrakt. Kontrakten löper
i de ﬂesta fall på 3 år.
Leasinggivare

Föreningen hyr ut sina fastigheter till dotterbolaget, intäkten uppår till 13 860 tkr (14 493 tkr).
Minskningen beror på försäljningen av en fastighet under 2015. Kontraktet löper på ett år i taget.
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Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

Antal

2015

anställda

Varav
antal kvinnor

Kansliet i Stockholm

37

Totalt i Moderföreningen

37

Medeltalet anställda

Antal
anställda

Varav
antal kvinnor

26

41

30

26

41

30

14

9

14

7

201

120

218

125

Svenska turistföreningen

Svenska turistföreningen STF AB
Kansliet i Stockholm
Anläggningar, fjällstationer och vandrarhem
Totalt i dotterföretag

215

129

232

132

Totalt i koncernen

252

155

273

162

KONCERNEN

Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen

MODERFÖRENING

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Män

3

5

3

5

Kvinnor

8

6

8

6

Män

3

3

3

3

Kvinnor

5

5

5

5

19

19

19

19

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Svenska turistföreningen

19 834

10 002
(2 856)

21 557

10 746
(3 025)

Svenska turistföreningen STF AB

74 929

28 960
(4 099)

73 751

26 629
(4 001)

Totalt i koncernen

94 763

38 962
(6 955)

95 308

37 375
(7 026)

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

1 774

18 060

1 765

19 792

0

74 929

0

73 751

Styrelseledamöter

Vd/Generalsekreterare
och andra ledande befattningshavare

Totalt

2016

Löner, ersättningar m m

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter
m ﬂ och anställda
Moderföreningen
Svenska turistföreningen STF AB
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

2015

0

74 929

0

73 751

1 774

92 989

1 765

93 543

Ingen ersättning till styrelsen har utgått. VD är heltidsanställd i Svenska turistföreningen och arvode har
fakturerats Svenska turistföreningen STF AB med 94,7% (96,1 %) av lönekostnaderna.
Av Moderföreningens pensionskostnader avser 521 tkr (f.å. 483 tkr) föreningens Generalsekreterare/
VD. Föreningens utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 tkr (f.å. 0 tkr).
Av koncernens pensionskostnader avser 521 tkr (f.å. 483 tkr) Generalsekreterarer/VD. Koncernens
utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 (f.å. 0).
Avtal har tecknats med Generalskreterare/VD gällande uppsägningstid på 6 månader. Avgångsvederlag, uppgående till 12 gånger aktuell månadslön, utbetalas månadsvis i 12 månader efter uppsägningstidens slut med avräkning mot andra inkomster. Vid egen uppsägning har Generalsekreterare/VD
6 månaders uppsägningslön.
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Upptäck äventyret Sverige

Not

11

Resultat från andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2016
2015

Nedskrivningar

0

–12 000

Summa

0

–12 000

Not
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Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2016

KONCERNEN
2015

142

322

Nedskrivningar kortfristiga placeringar

–3

–100

0

0

Ränteintäkter

51

9

4

1

190

231

146

221

Utdelningar

Summa

MODERFÖRENING
2016
2015

142

220

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

2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

Räntekostnader

–136

–116

–8

–11

Summa

–136

–116

–8

–11

Av övriga räntekostnader och liknande resultatposter utgör 0 tkr (0 tkr) kostnader från andra koncernföretag.
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Balanserade utgifter för dataprogram

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

12 511

12 583

0

0

0

–72

0

0

12 511

12 511

0

0

–12 500

–12 528

0

0

0

72

0

0

–6

–44

0

0

–12 506

–12 500

0

0

5

11

0

0

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

0

783

0

0

Årets investering och förskott

0

0

0

0

–783

0

0

0

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

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

Not
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Pågående utvecklingsarbete

Kostnadsfört
Utgående ack. anskaffningsvärden
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0

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31
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Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

188 986

204 041

188 985

204 040

212

0

212

0

Inköp
Försäljningar/utrangeringar

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

–31

–11 508

–31

–11 508

25 405

–3 547

25 405

–3 547

Utgående ack. anskaffningsvärden

214 572

188 986

214 571

188 985

Direktavskrivning mot erhållna bidrag

–13 393

–7 770

–13 393

–7 770

Ingående avskrivningar

–97 997

–101 629

–97 996

–101 628

28

6 471

28

6 471

Omklassiﬁceringar

Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

0

4 382

4 382

Justering tidigare års avskrivningar

0

–1 926

–1 926

–4 941

–5 295

–4 941

–5 295

–102 910

–97 997

–102 909

–97 996

Ingående nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående ack. nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående planenligt restvärde

87 683

72 633

87 683

72 633

358

358

358

358

81 348

66 826

81 348

66 826

6 126

5 598

6 126

5 598

Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar

Varav anskaffningsvärde för mark
Bokförda värden
Byggnader
Markanläggningar
Mark
Summa

209

209

209

209

87 683

72 633

87 683

72 633

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 13 393 tkr (7 770 tkr). Årets bidrag uppgår till 5 623
tkr. Av årets bidrag har projektet ”Stötta Kungsleden” bidragit med 974 tkr, för upprustning av stugorna
i Sälka och i Allesjaure. Vandrarhemmet Keron i Abisko har renoverats och fått bidrag med 1 640 tkr.
Renoveringen av köket och matsalen i Kebnekaise har fått bidrag med 825 tkr. En ny säkerhetsstuga på
Kebnekaise har byggts och fått bidrag med 1 777 tkr. En bastu har byggts i Vistas och ﬁnansierades med
bidrag på 375 tkr, varav 282 tkr avser själva byggnaden. Ombyggnaden av Liddo som skedde 2015 ﬁck
125 tkr mer i bidrag än beräknat.
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.
Taxeringsvärdet uppgåt till 27 562 tkr. Flera av fastigheterna saknar dock taxeringsvärde.
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Förbättring på annans fastighet

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

13 590

13 545

0

0

386

45

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

13 976

13 590

0

0

Ingående avskrivningar enligt plan

–6 554

–5 909

0

0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

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

68

Noter

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

–501

–645

0

0

–7 055

–6 554

0

0

6 921

7 036

0

0

Upptäck äventyret Sverige
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Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

94 183

76 178

26 010

10 957

7 593

6 799

228

62

–6 103

–4 182

–236

–62

3 714

15 388

3 439

15 053

99 387

94 183

29 441

26 010

–62 912

–56 007

–14 725

–9 999

3 414

236

5 747

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

Not
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MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

–4 466

62
–4 466

–6 960

–5 853

–672

–322

–64 125

–62 912

–15 161

–14 725

35 262

31 271

14 280

11 285

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

9 444

299

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

9 342

97

Årets investering

18 670

23 791

18 497

23 557

Årets erhållna bidrag

–2 960

–5 543

–2 960

–5 543

Omklassiﬁceringar - bidrag
Omklassiﬁceringar - taget i bruk
Utgående ack. anskaffningsvärden

5 498

2 654

5 498

2 654

–29 119

–11 757

–28 844

–11 423

1 533

9 444

1 533

9 342

Saldot för pågående nyanläggningar har minskats med erhållna bidrag för ännu ej avslutade projekt.
Bidragen uppgår till 353 tkr (föregående år 2 889 tkr), och kommer att användas för tillgänglighetsanpassning i Abiskojaure.
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Andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

100

100

Lämnade aktieägartillskott

0

12 000

Nedskrivningar

0

–12 000

100

100

Utgående anskaffningsvärde

Företagets namn
Svenska turistföreningen STF AB

Antal andelar

Kapitalandel %

Bokfört värde

1 000

100%

100

Summa

Företagets namn
Svenska turistföreningen STF AB
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100

Org.nr

Säte

556415-4259

Stockholm
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Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

22

22

22

22

0

0

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

22

22

22

22

Summa

22

22

22

22

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

Not
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MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Förutbetalda kostnader gällande
medlemsavisering

1 650

1 107

1 650

1 107

Förutbetalda hyror

6 463

5 867

0

0

388

0

0

0

Förutbetalda försäkringar
Upplupna intäkter externa vandrarhem
Övriga poster
Summa

Not

23

218

181

0

0

2 225

4 042

176

1 277

10 944

11 197

1 826

2 384

Annat
eget kapital

Årets
resultat

Eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång 2016-01-01

93 637

28 081

Resultatdisposition av 2015 års resultat

28 081

–28 081

Årets resultat

20 820

Belopp vid årets utgång

121 718

20 820

Balanserat
eget kapital

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 2016-01-01

91 469

27 497

Resultatdisposition av 2015 års resultat

27 497

–27 497

Moderföreningen

Årets resultat

17 463

Belopp vid årets utgång

Not

24

Sålda men ännu ej utnyttjade presentkort

70

Noter

17 463

Förskott från kunder

Förskottsbetalda researrangemang

Summa

118 966

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

18 015

11 728

0

0

1 800

1 602

0

0

19 815

13 330

0

0

Upptäck äventyret Sverige

Not

25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter

12 196

12 287

2 556

2 506

Förskottsbetalda medlemsavgifter

34 378

35 131

34 378

35 131

Övriga poster
Summa

Not

26

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

4 732

4 490

2 189

1 252

51 306

51 908

39 123

38 889

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

4 000

0

0

Ställda säkerheter
MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Förtagsinteckning avsatt för hyra

4 000

Fastighetsinteckning avsatt för
eventualförpliktelser

2 600

0

2 600

0

Summa

6 600

4 000

2 600

0

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

4 349

0

4 349

0

4 349

0

4 349

0

Not

27

Eventualförpliktelser

Utbetalt regionalt bidrag

Not

28

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Poster som inte ingår i kassaﬂödet

Avskrivningar
avgår del av leasingavgift som utgör avskrivning
Realisationsförlust

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

12 409

11 837

–769

–551

MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

5 614

5 617

39

140

3

2

–394

–20 444

0

–19 937

–3

–100

0

0

–379

–900

0

0

0

783

0

0

10 903

–9 235

5 617

–14 318

2016-12-31

KONCERNEN
2015-12-31

9 550

9 553

5 257

5 257

Kassa och bank

64 628

55 567

22 568

19 326

Summa

74 178

65 120

27 825

24 583

Realisationsvinst
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Förändring osäkra kundfordringar
Pågående projekt från fg år som kostnadsförts
Summa

Not

29

Likvida medel i kassaﬂödet

Kortfristiga placeringar
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MODERFÖRENING
2016-12-31
2015-12-31

Noter
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Peter Nygårds
Styrelseordförande

Helene Beer

Tomas Bergenfelt

Peter Fredman

Annika Hesselvall

Anna Klingspor

Lena M Lindén

Åsa Persson

Ingrid Petersson

Pia Jönsson Rajgård

Helén Silverstolpe

Magnus Ling
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2017

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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Styrelsens underskrift

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

Upptäck äventyret Sverige

REVISIONSBERÄTTELSE
Till representantskapet i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Turistföreningen för år 2016. Föreningens
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 55–72 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens ﬁnansiella ställning per den 31 december
2016 och av dessas ﬁnansiella resultat och kassaﬂöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och
koncernen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den
auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen ﬁnns på
sidorna 1–54 och 75–80 i detta dokument (men innefattar inte
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identiﬁeras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
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information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan ﬁnns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• Identiﬁerar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
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högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det ﬁnns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det ﬁnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modiﬁera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening och koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den ﬁnansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
våra uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identiﬁerat.
Lekmannarevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
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om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Svenska Turistföreningen för år 2016.
Vi tillstyrker att representantskapet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Stockholm den 29 mars 2017

Stockholm den 29 mars 2017

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor
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Om årsberättelsen och
hållbarhetsredovisningen
Detta är STFs fjärde hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.
I år är andra året vi redovisar
enligt G4 (core). Redovisningen
är inte granskad av extern part.
Innehållet avser verksamhetsåret 1 januari 2016–31 december
2016 och omfattar hela STFs
verksamhet om inget annat
anges. Den senaste hållbarhets-

redovisningen lämnades i mars
2016. STFs ambition är att årligen redovisa resultatet av hållbarhetsarbetet i årsberättelsen.
Eftersom hållbarhetsredovisningen ingår i årsberättelsen
för verksamhetsåret 2016 hänvisas till olika sidor i årsberättelsen för att undvika upprepningar.
Avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar huvudsakligen STFs egen
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2–4, 9, 46, 75

verksamhet, det vill säga STFs
direkta påverkan på miljö och
människa. De franschiseanläggningar 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.

Styrning
STF har följande centrala
policyer:
• Hållbarhetspolicy,
• Jämställdhetspolicy,
• Miljöbilspolicy,
• Resepolicy
STFs ändamål och 9 riktlinjer
styr också centralt. Hållbarhetslöftet består av 10 delar som
alla anläggningar ska uppfylla,
men mer exakt hur de uppfylls är
det upp till varje anläggning att
bestämma.
GRI

75

SAMTAL MED VÅRA INTRESSENTER
INTRESSENTER

KÄRNFRÅGOR – HÅLLBARHET

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Medlemmar

STFs idé och varumärke. Att STF driver de frågor som riksstämman beslutat om och i synnerhet tar ansvar för våra
hjärtefrågor allemansrätten, leder och infrastruktur för hållbar
turism. Minskad nedskräpning i naturen är också viktigt samt
att vi tillgängliggör natur- och kulturupplevelser för ﬂer.

• Medlemsundersökning vartannat år, från 2016 med olika
frågor om vårt hållbarhetsarbete och betyg skala 1–5.
• Främst via hemsidan, Facebook, STF Kundservice,
tidningen Turist, Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt
men även via riksstämman.
• Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
• Årsberättelsen rapporterar resultat och aktiviteter.

Förtroendevalda

Viktiga frågor är STFs hjärtefrågor, att tillgängliggöra natur
och kultur för ﬂer, säkerställa god kvalitet och långsiktigt god
ekonomi.

• Medlemsundersökning.
• Hemsidan, Facebook, STF Kundservice, tidningen Turist,
Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via
riksstämman.
• Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät.
• Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
• Gemensamma möten, konferenser och utbildningar.
• Årsberättelsen rapporterar resultat och aktiviteter.

Viktiga frågor är STFs hjärtefrågor allemansrätten och infrastruktur för hållbar turism, att vi verkar för minskad nedskräpning i
naturen samt säkerställer god kvalitet i verksamheten. Andra
viktiga frågor är bullerfri natur, hållbara inköp och att arbeta för
ökad mångfald.

• Medlemsundersökning.
• Hemsidan, Facebook, STF Kundservice, tidningen Turist,
Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via
riksstämman.
• Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
• Gemensamma möten, konferenser och utbildningar.
• Årsberättelsen rapporterar resultat och aktiviteter.

Gäster

Förutom de självklara frågorna kring värdskap, kvalitet och
service vill gästerna att STF tar ansvar kring miljö och etik och
att Sveriges natur och kultur tillgängliggörs för så många som
möjligt.

•
•
•
•

Dagliga möten på våra anläggningar.
STF Kundservice.
Mätning av nöjda gäster.
Kommunikation via hemsidan, mobilappen ”STF i fjällen”,
Facebook, Instagram, Upptäckarbrevet och Twitter.

Franchisetagare

STFs varumärke. Viktiga hållbarhetsfrågor är att tillgängliggöra
natur- och kulturupplevelser för ﬂer, säkerställa god kvalitet på
produkter, erbjudanden och anläggningar, slå vakt om allemansrätten, verka för god infrastruktur för hållbar turism, skydda
Sveriges kulturarv och att ständigt utveckla vår verksamhet/våra
anläggningar i hållbar riktning.

•
•
•
•
•
•

Enkät 2015 om STFs hållbarhetsarbete.
Mätning av Nöjd franchisetagare-index görs regelbundet.
Franchisebrev, e-post, intranät och telefon.
Facebook STF Hållbarhet.
Värdkonferens 1 gång/år.
Regelbundna möten, avstämningar och kommunikation,
t ex mellan regionansvariga och anläggningarna.
STF Support.
Möjlighet att ingå i franchiseråd och marknadsråd.
Franchise handbok t ex med lathund för hållbarhetslöftet.
Samarbetsprojekt kring inköp, hållbarhetsfrågor och
tillgänglighet.
Utvärderingar och utvecklingsprojekt.

t ex lokalavdelningsordförande och
riksstämmoombud

Ideellt aktiva lokalt
t ex dugnadsarbetare,
tillsammansledare,
färdledare, stugvärdar

•
•
•
•
•

Medarbetare

Förutom frågor kopplade till den egna arbetssituationen är
viktiga hållbarhetsfrågor att säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden och anläggningar, tillgängliggöra natur
och kulturupplevelser för ﬂer, infrastruktur för hållbar turism,
allemansrätten, att ständigt utveckla vår verksamhet och våra
anläggningar i hållbar riktning, och säkerställa långsiktigt god
ekonomi.

• Årlig mätning genom medarbetarundersökning, från 2016
med frågor om hur medarbetaren ser på STFs hållbarhetsarbete.
• Årliga utvecklingssamtal med samtliga medarbetare.
• Aktuell information tillhandahålls bl a via chefer, intranät
och fackliga representanter.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
• Facebook STF Hållbarhet.
• Årsberättelsen rapporterar resultat och aktiviteter.

Samarbetspartners/
andra
organisationer

Att STF tar ansvar för sina hjärtefrågor, natur och kultur och att
i framtiden klara av större turismvolymer. Andra viktiga frågor är
nedskräpning, lokala frågor, hållbarhetsarbetet på anläggningarna, hållbarhetsanpassat resande och hållbarhetsproﬁlerade
erbjudanden samt att visa vägen för nya svenskar ut i naturen.

• Telefonintervjuer.
• Regelbundna möten och avstämningar.
• Samarbetsprojekt kring inköp, hållbarhetsfrågor och
tillgänglighet.
• Utvärderingar och utvecklingsprojekt.

Leverantörer

Att STF ställer krav och samarbetar med leverantörer för att
skapa hållbara inköp och produkter.

• Hållbarhetsbedömning 300 leverantörer under 2016.
• Utvärdering av leverantörer.
• Gemensamma inköpslistor i STFs inköpssystem.

Det pågår en ständig dialog med våra intressenter, men under
2015 gjorde vi en mer omfattande undersökning genom att fråga
våra viktigaste intressenter vad de tycker om och förväntar sig av
STFs hållbarhetsarbete. En enkät skickades ut till medlemmar,
ideellt aktiva, förtroendevalda, franchisetagare och medarbetare.
Detta kompletterades med telefonintervjuer med ett tiotal av våra
viktigaste samarbetspartners.
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2016 utökade vi frågorna i vår medlemsundersökning och
lät medlemmarna betygssätta vårt hållbarhetsarbete, se sid 8. Vi
gjorde dessutom en kartläggning och analys av cirka 300 leverantörer, se sid 9. Vår medarbetarundersökning utökades också till
att omfatta frågor om hur medarbetaren ser på ”arbetsplatsens
arbete med hållbarhet” och ”STFs arbete med hållbarhet i stort”,
med delfrågor om ekonomiskt ansvar, miljöarbete och samhällsansvar, se sid 9.

Upptäck äventyret Sverige

VÄSENTLIGHETSANALYS
Slå vakt om allemansrätten(A)
Mycket viktigt

Infrastruktur för hållbar turism (B)
Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för ﬂer (C)
Nedskräpning i naturen

Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden
och anläggningar (D)

Skydda och tillgängliggöra Sveriges kulturarv

Verka för tillgång till bra leder (E)

Betydelse för våra intressenter

Minska verksamhetens klimatpåverkan (F)
Verka för bullerfri natur/tysta miljöer (G)

Hållbara inköp och produkter

Långsiktigt god ekonomi

Föreningsvärden

Medarbetarhälsa

Transparens

Miljöarbetet på anläggningarna

God affärsetik

Mångfald

Diskriminering

Viktigt

Betydelse för och påverkan på STF

Mycket viktigt

De hållbarhetsfrågor som har röda punkter framför sig ﬁnns beskrivna på sidan 79 och 80.

Utifrån våra intressenters förväntningar gjorde vi under 2015 en
grundläggande analys och prioritering av samtliga 18 hållbarhetsfrågor. Under 2016 gjordes en enklare uppdatering, och förändringen blev att ”Bullerfri natur/tysta miljöer” prioriterades upp
och är nu mycket viktig i sin betydelse för och påverkan på STF.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2016

Det ﬁnns ﬂera olika delar av denna fråga som är anledningen
till en högre prioritering, bl a en trend med ökad motorisering,
efterfrågan på tysta miljöer, konﬂikter mellan olika intressen och
att känsliga miljöer som kräver samverkan för att nyttjas på ett
hållbart sätt.

GRI
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GRI INDIKATORER
Våra väsentliga hållbarhetsområden GRI-aspekt/ GRI-indikator
Slå vakt om allemansrätten

Inte GRI-aspekt

Avgränsning
Relevant inom organisationen i och
med att det är en förutsättning för
stora delar av vår verksamhet.

Sida i redovisningen

Kommentar/utelämnande

Sid 7, 24–25
DMA sid 75

Relevant utanför organisationen genom
att våra medlemmar och gäster nyttjar
allemansrätten.
Verka för god infrastruktur
för hållbar turism

Inte GRI-aspekt

Relevant inom organisationen för att
Sid 7, 21
våra medlemmar ska kunna resa på ett DMA sid 75
hållbart sätt i Sverige.
Relevant utanför organisationen
för våra gäster som vill kunna resa
hållbart.

Tillgängliggöra natur och
kulturupplevelser för ﬂer

Inte GRI-aspekt

Relevant inom organisationen för
att sprida lusten att upptäcka och
möjligheten att lära känna sitt land
bättre till ﬂer.

Sid 7, 26–28
DMA sid 75

Relevant utanför organisationen för
möjligheten att upptäcka Sverige.
Säkerställa god kvalitet på
produkter, erbjudanden och
anläggningar

Verka för tillgång till bra leder

Märkning av produkter och
tjänster
G4-PR5 – Resultat av
utvärderingar som mäter
kundnöjdhet
Indirekt ekonomisk påverkan
G4-EC7 – Utveckling och
påverkan från infrastrukturinvesteringar och stödtjänster

Relevant inom organisationen för att
trygga en långsiktigt hållbar verksamhet med hög kvalitet.

Sid 7, 36–38
DMA sid 75

Relevant utanför organisationen för
gästens upplevelse av STF.
Relevant inom organisationen i och
med möjligheter för medlemmar och
gäster att upptäcka hela Sverige, så
även våra anläggningar i väglöst land.

Sid 7, 22–23
DMA sid 75

Relevant utanför organisationen för
medlemmar och gäster för möjligheten
att upptäcka ännu mer av Sverige.
Minska verksamhetens
klimatpåverkan

Energi
G4-EN3 – Energiförbrukning
inom organisationen

Relevant inom organisationen genom
att det är en av våra 9 riktlinjer och
även utgör en kostnad.

Sid 7, 79
DMA sid 75

Relevant utanför organisationen genom
energiförbrukningens miljöpåverkan.
Utsläpp

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

Sid 79
DMA sid
Relevant utanför organisationen genom 7, 75
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Innefattar utsläpp från våra
tjänstebilar. Övriga utsläpp
i Scope 1 har inte kunnat
beräknas.

G4-EN16 – Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2)

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

Sid 79
DMA sid
Relevant utanför organisationen genom 7, 75
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Innefattar utsläpp från köpt
elektricitet. Uppgifterna
kommer från vår elleverantör.
Övriga utsläpp i Scope 2
har inte kunnat beräknas.

G4-EN17 – Övriga indirekta
växthusgasutsläpp (Scope 3)

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

Sid 79
DMA sid
Relevant utanför organisationen genom 48–49
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Innefattar utsläpp från
tjänsteresor med ﬂyg samt
från helikoptertransporter
i Jämtland/Härjedalen och
Lappland. Uppgifterna
kommer från våra tjänsteleverantörer. Övriga utsläpp
i Scope 3 har inte kunnat
beräknas.

Inte GRI-aspekt

Relevant inom organisationen för de
aktiviteter vi beslutar att genomföra,
eller beslutar att inte genomföra.

Gäller primärt fjällmiljö.

G4-EN15 – Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)

Bullerfri natur/tysta miljöer

Avser STF Total elförbrukning på STFs kansli och
egna anläggningar, exklusive
Chapman/Skeppsholmen.

77
DMA sid
75

Relevant utanför organisationen
genom samverkan med andra och i
vårt opionsbildande arbete.
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Våra väsentliga hållbarhetsområden GRI-aspekt/ GRI-indikator
Ekonomiskt resultat

Långsiktigt god ekonomi

G4-EC1 – Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Inte GRI-aspekt

Medarbetarhälsa

Sida i redovisningen

Avgränsning

Kommentar/utelämnande

Relevant inom organisationen genom
att det är viktigt för vår utvecklingsförmåga.

Sid 54, 79
DMA sid 75

Relevant inom organisationen genom
att nöjda medarbetare ökar trivsel
och arbetsglädje och därmed också
påverkar vårt resultat.

Sid 5, 46–47
DMA sid
46–47, 75

Relevant utanför organisationen genom
att nöjda medarbetare bidrar till att vi
får nöjda kunder och även till att de
bidrar till att vi ses som en attraktiv
arbetsplats. På så sätt kan vi attrahera
ännu ﬂer duktiga medarbetare.
Mångfald och lika rättigheter
G4 LA12 – Sammansättning
av styrelse och ledningsgrupp
samt uppdelning av anställda
efter kön och ålder

Relevant inom organisationen för att
säkerställa en verksamhet med lika
rättigheter för alla.

Sid 46–47,
50–51.
DMA sid
46–49, 75

Uppdelning enligt minoritetstillhörighet görs inte i
enlighet med Svensk lag.

Energianvändning (el) egna anläggningar
2014

2015

2016

Förändring

a.) MWH

6 133

5 865

5 897

Minskning 236 MWh

a.) MWh/Nettoomsättning

0,024

0,0213

0,0202

Minskning 16 %

0,0045

0,0043

0,0048

Ökning 7 %

b.) MWh/Gästnätter

Tabellen visar att energianvändningen minskade i
absoluta tal, med 236 MWh. I relation till volymmåttet
nettoomsättning var minskningen 16%. En förklaring
är att omsättningen ökade. I relation till volymmåttet
gästnätter ökade elanvändningen med 7%, och en
förklaring är att antalet gästnätter minskade.

Utsläpp av koldioxid, ton
2015

2016

Förändring

Tjänstebilar (Scope 1)

38

76

Ökning 38 ton

Elektricitet (Scope 2)

0

0

Oförändrat

Tjänsteresor med ﬂyg (Scope 3)

1

9

Ökning 8 ton

Tjänsteresor med tåg (Scope 3)

0,0002

0,0004

Ökning 0,0002 ton

Helikoptertransporter i Jämtland/
Härjedalen (Scope 3)

49

64

Ökning 15 ton

Helikoptertransporter i Lappland (Scope 3)

75

126

Ökning 51 ton

Tabellen visar ökade utsläpp av koldioxid. En orsak
är att verksamhetens aktiviteter och omsättning ökat.

Nettoomsättning
STF kompenserar inte för sina koldioxidutsläpp.

Fördelning av resurser

Externa intäkter
350 000

Tkr

350 000

300 000

300 000

250 000

250 000

Totalt 345 282, 2016

200 000

Medlemsintäkter 46 630 Tkr

150 000

Tkr

200 000

Totalt 345 282, 2016
Personalkostnader 139 390 Tkr

150 000

Råvaror, förnödenheter och
handelsvaror 63 645 Tkr
Övriga rörelsekostnader 109 018 Tkr

Bidrag och gåvor (använda) 3 919 Tkr
100 000

Övriga intäkter, huvudsakligen
affärsverksamheten 294 679 Tkr

50 000

100 000

Avskrivningar på tillgångar 12 409Tkr

50 000

Kvar i föreningen 20 820 Tkr

Räntenetto 54 Tkr
0

0

2015

2016
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VÅR HISTORIA

1885 STF grundas.

1899 börjar STF planera den blivande
1916 STF bygger en ny turiststation i
Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk. 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.

1949 Tremastaren af Chapman på
Stockholms ström invigs som STFvandrarhem.

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.

2014 STF Göteborg City
Hotell & Vandrarhem invigs. En helt ny
konceptanläggning i egen drift mitt i
hjärtat av Göteborg. Stötta Kungsleden
startar.

2015 En stiftelse bildas som tar över
driften av Backåkra som STF ärvde 1961
efter Dag Hammarskjöld. Stiftelsen
grundas av STF, Svenska Akademien
och släkten Hammarskjöld.
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