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 STF Färdledarna verkar för at underhålla och utveckla ideell färdledarkompetens som kommer STF 

till del i utbud och genomförande av ledarledda sommar- och vinterfjällsturer. Då STF sedan några år 

lagt ner sina turer där vi engageras som färdledare, verkar vi nu även på privat basis för andra 

organisationer och företag. Sommaren 2021 följde upp succésommaren 2020 med ett högt 

besöksantal i fjällen och på våra fjällstationer och fjällstugor. Även trenden med en ökad andel 

internationella deltagare förväntas bestå vilket ställer delvis nya krav på ledarna. Det åligger nu STF:s 

fjällanläggningar att stå för aktiviteter och turer i fjällvärlden och vi hoppas att några av våra 

medlemmar får erbjudande av någon fjällstation att leda någon vinter eller sommartur. Vi kommer 

även att stå till förfogande om  andra arrangörer av fjällaktiviteter önskar använda sig av använda sig 

föreningens medlemmar.  

Vi hoppas att under året få till ett samarbete med övriga lokalföreningar med vandringar i lågland, 

där våra kunskaper kan komma väl till pass.  Våra förhoppningar är även att vi kan hjälpa till med 

utbildning enligt den nya studiecirkeln. 

Årets viktigaste aktivitet är fortbildningen under hösten där samtliga medlemmar inbjuds att delta. 

Där ingår förutom fortbildning och erfarenhetsutbyte samverkan och återkoppling med fjällansvariga 

från STF. Föreningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med STF. 

 Vi behöver som förening marknadsföra oss och göra oss mera kända i olika sammanhang. Dels för 

att säkra nyrekrytering och dels för att bättre kunna samverka med andra. En bättre marknadsföring 

på sociala medier är en av metoderna, samt att hålla vår hemsida uppdaterad.  Många är 

medlemmar i Färdledarnas FB sida, men är inte betalande medlemmar i föreningen.  Vår strävan är 

att få fler att bli aktiva/betalande medlemmar. 

 Aktivitetsplanen för 2022 ut enligt följande: 

• Fysiskt, samt digitalt årsmöte.  

• Minst 8 styrelsemöten , samt eventuellt ett fysiskt möte. 

•  Planering och genomförande av en våraktivitet  

• Planering och genomförande av en 2-3 dagars fortbildningsaktivitet, Höstträffen, under 

hösten för föreningens medlemmar där underhåll och utveckling av centrala 

färdledarkompetenser står i centrum  

• Omvärldsbevakning av större frågor kring natur och friluftsmiljö i fjällmiljö 
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