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DAGORDNING 
Riksstämma 2018 

1 Val av mötesordförande och sekreterare 

2 Val av två justerare och tillika rösträknare 

3 Godkännande av röstlängd 

4 Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

5 Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 

6  Fastställande av dagordning 

7 Styrelsens årsberättelse för 2017 med redogörelse för innehåll 
och omfattning av verksamheten 

8  Revisorernas berättelse 

9  Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning 

10 Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år (2018) 

11 Information och beslut om mötesformer för riksstämman 
1) Presentation av inflytandepunkter och inflytandepunktsansvariga
2) Val av redaktionsutskott

12 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2019-2020 

13 Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2019-2020  

14 Beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman: 
1) Justerad bolagsordning
2) Ändring i STFs ändamålsparagraf
3) Beslut om ändringar i stadgarna avseende suppleanter

15  Beslut i ärenden som väckts genom motion 
0) Bakgrund till motion nummer 1,2,3,4
1) Motion 1. Begränsa motoriseringen i fjällvärlden
2) Motion 2. Bättre spridning av fjällsturismen
3) Motion 3. Förstärkt skyddsnivå för Kebnekaisefjällen
4) Motion 4. Håll rent i fjällen
5) Motion 5. Motion angående försäkringar på hemsidan
6) Motion 6. Angående genomförda aktiviteter på STFs hemsida
7) Motion 7. Angående kriterier för erbjudande om stugvärdsuppdrag
8) Motion 8. Angående rapportering och återkoppling efter stugvärdsuppdrag
9) Motion 9. Angående system för förskottsbetalning i STFs fjällstugor
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10) Motion 10. Angående ILO169
11) Motion 11. Angående direktanslutning till lokalavdelning
12) Motion 12. Angående lokalavdelningsrepresentant i STFs styrelse
13) Motion 13. Angående geografisk spridning i STFs styrelse
14) Motion 14. Angående stugor – en sammanhängande led
15) Motion 15. Angående valet av medlemsombud
16) Motion 16. Angående föreläsningar om fjällsäkerhet och allemansrätten
17) Motion 17. Angående redovisning av antalet röster i valet

16 Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter 

17 Val av 2 revisorer och suppleanter för dem 

18 Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB och till 
representantskapet enligt STFs stadgar § 9 

19 Val av nomineringskommitté 

20 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 

21  Övriga frågor 

22  Riksstämmans avslutande 
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FÖRBEREDELSE FÖR 
VAL AV VALBEREDNING 

Riksstämma 2018 

Dagordningspunkt 5.0 

Förberedelse för val av valberedning 

Förberedelse för val av valberedning 
Punkt 5 på dagordningen gäller val av ledamöter till den arbetsgrupp som har i 
uppdrag att förbereda val av valberedning. 

Gruppen som består av 5 personer utses bland riksstämmoombuden.  

Utdrag från Valberedning § 8 i STFs stadgar: 
”Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap och 
ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en 
ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas 
högst en gång.” 

Stämmoombuden kan påbörja nomineringarna av ledamöter till STFs valberedning 
så fort arbetsgruppen är vald. 

Arbetsgruppen sammanställer de inkomna nomineringarna och lämnar ett förslag 
till val av valberedning att föreläggas riksstämman för beslut under söndagen. 

Valberedningens sammansättning efter riksstämman 2016 
Torgny Håstad, ordförande, omval 
Christina Frimodig, omval 
Ola Bergqvist, omval 
Göran Forsell, nyval 
Gunnel Ragnhult, omval 
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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 
2017 MED REDOGÖRELSE FÖR 

INNEHÅLL OCH OMFATTNING AV 
VERKSAMHETEN 

Riksstämma 2018 

Dagordningspunkt 7.0  

Styrelsens årsberättelse för 2017 med redogörelse för 

innehåll och omfattning av verksamheten 

Underlag: Se Bilaga 1-8 i handlingarna  
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INFORMATION OCH BESLUT OM  

MÖTESFORMER FÖR 
RIKSSTÄMMAN 

Riksstämman 2018 
 
 Dagordningspunkt 11 
  

 

 

Förslag till beslut 

 Att godkänna förslag till mötesform för riksstämman  

Vad är mötesform? 

I dagordningen för riksstämman under punkt nummer 11 kommer vi att besluta om 
hur mötesformen ska vara på stämman. Det innebär att ni som ombud är med och 
bestämmer hur förslagen ska diskuteras, debatteras och till slut beslutas om på 
riksstämman.  
 

Förslag på mötesform under riksstämman 2018 
Styrelsen föreslår riksstämman att jobba med en kombination av samlad debatt i 
plenum och metoden påverkanstorg.  
 
Under lördagen hanteras punkter enligt dagordningen tom punkt nummer 11. 
 
Därefter ajourneras riksstämman till söndag morgon. Resten av lördagen ägnas åt 
diskussioner kopplat till motioner och styrelsens olika förslag på följande sätt: 
 

 Under stämman på lördagen efter fikat debatteras frågor i plenum utifrån 
nedanstående schema. Debatten leds av mötesordföranden. Under debatten 
kan det komma fram yrkanden. Dessa skrivs ner och lämnas till 
inflytandepunktsansvarig som ansvarar för den punkten på påverkanstorget, 
där den sedan sätts upp.  

 Debatten pågår i 1,5 timme: 
15.30- 16.00 Motion 1-5 
16.00 – 16.30 Motion 6-11 
16.30 – 17.00 Motion 12- 17 

  
17.00 Öppnar påverkanstorget för möjlighet till ytterligare diskussion och 

möjlighet att lägga fler yrkanden. Här finns också representanter från 
styrelsen vid deras förslag för att du som ombud ska kunna ställa frågor.  

 
18.00 Yrkandestopp på påverkanstorget. 
 
18.30   Påverkanstorget stänger. 
 

 På kvällen sätts beslutsunderlaget ihop av ett redaktionsutskott, det trycks 
upp och delas ut till samtliga vid frukost.  

 På söndagen vid fikat finns tid att diskutera beslutsunderlaget i grupper och 
prata ihop sig i olika frågor.  
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INFORMATION OM PÅVERKANSTORG 

Vad är påverkanstorg?  

Påverkanstorg är en modell för att strukturera upp och skilja på 
diskussionen/debatten och själva beslutet som ska fattas. Undersökningar har visat 
att användandet av denna metod ökar engagemanget kring de olika frågorna och att 
även de som inte är så bekväma med att stå i en talarstol vågar komma till tals. Vid 
debatt i plenum (när alla ombud är samlade) kan det ibland gå väldigt fort när 
beslut fattas och det kan vara svårt att på så kort tid hinna ta ställning till vad man 
tycker i en viss fråga. Påverkanstorg kan därför förhindra att ej färdigprocessade 
beslut fattas. 

Vid riksstämman 2012 prövades den här metoden för första gången i Svenska 
Turistföreningen. Metoden har sedan använts vid riksstämmorna 2014 och 2016. 
Vid riksstämman 2016 kombinerades påverkanstorget med debatt och diskussion i 
plenum. I utvärderingen från riksstämman visade sig detta vara mycket uppskattat. 

Grunderna för påverkanstorg 

Det finns två saker som är grundläggande när man arbetar med påverkanstorg: 
- Debatter, så långt det är möjligt, ska föras under påverkanstorget med

undantag för den tiden som är avsatt för debatt i plenum enligt programmet.
- Nya förslag (yrkanden) bör i möjligaste mån undvikas när vi går in i

beslutsfattandet utifrån beslutsunderlaget i plenum. Förslag ska ha kommit
fram på påverkanstorget.

Samtliga förslag som det ska fattas beslut om under stämman finns att diskutera på 
påverkanstorget. Som ombud väljer man själv de som känns viktigast (en eller 
flera). Alla yrkanden sätts upp på torget och diskuteras där. 

Inflytandepunkter 

Alla förslag som det ska fattas beslut om, är uppdelade på så kallade 
inflytandepunkter. En inflytandepunkt är en skärm där förslaget/förslagen som ska 
diskuteras finns uppsatt. Utöver detta finns det lappar som ligger vid varje 
inflytandepunkt. På dessa lappar står det ”yrkande”. Dessa lappar använder du om 
du till exempel vill föreslå en åtgärd för förslaget eller göra ett tillägg till förslaget. 
Styrelsens förslag är alltid huvudyrkande under påverkanstorget och alltså det 
förslag man ska ta ställning till. På skärmen finns också utrymme för övriga 
kommentarer. Övriga kommentarer är inget som stämman fattar beslut om, utan ses 
mer som ett medskick till styrelsen i det fortsatta arbetet. 

Syftet med inflytandepunkter är att fler ska komma till tals och vara aktiva under 
beslutsprocessen samt att ärendet belyses från så många olika håll som möjligt. Det 
ska också vara roligt att vara med och påverka. 
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Din uppgift som ombud 

Som ombud är det din uppgift att under den tid som påverkanstorget är öppet, 
diskutera de olika förslagen med övriga ombud. Tillsammans med några andra 
ombud eller på egen hand formulerar du de yrkanden du vill göra och sätter upp 
dem vid respektive punkt. Om du inte har några tilläggsyrkanden eller inte 
instämmer med någon annans yrkande, kan du välja att stödja styrelsens förslag i 
sin helhet. Alla förslag ställs alltid mot avslag när beslut fattas i plenum på 
söndagen. Som ombud behöver du alltså aldrig yrka avslag på något förslag.  

Din uppgift är också att bevaka vilka andra yrkanden som kommer upp från övriga 
ombud. Du visar vilka yrkanden du stödjer genom att skiva ditt delgatnummer.  

Inflytandepunktsansvariga 

Vid varje inflytandepunkt finns en eller två personer som är ansvarig för att 
underlätta diskussionerna och hjälpa till att formulera yrkanden. De kan också vara 
behjälpliga med att föra samman dig med ett annat ombud som har ungefär samma 
åsikt och hjälpa er att hitta en gemensam formulering på ett yrkande. 

De har också till ansvar att föra in alla yrkanden och kommentarer i datorn som står 
vid respektive påverkanspunkt. 

De inflytandepunktsansvariga föreslås av styrelsen och presenteras på stämman 
under punkt 11 i dagordningen.  

Vid varje inflytandepunkt finns också en sakkunnig och en person från STFs 
styrelse. 

Yrkandestopp 
En halvtimme innan påverkanstorget stänger är det yrkandestopp. Då får inga nya 
yrkande läggas. Sista halvtimmen ägnas istället åt att ombuden går runt och 
bestämmer vilka förslag de vill stödja. Detta gör du genom att sätta en dutt med ditt 
ombudsnummer på de förslag som du stödjer. Duttar får du i ditt kuvert när du 
registrerar dig som ombud.  

Redaktionsutskott 

När påverkanstorget stänger samlas alla inflytandepunktsansvariga för att 
sammanställa allt material från respektive inflytandepunkt. Därefter lämnas 
materialet över till redaktionsutskottet. Redaktionsutskottet består av 4-5 personer 
som har till uppgift att sammanställa beslutsunderlaget som används vid söndagens 
förhandlingar i plenum. 

Redaktionsutskottet föreslås av styrelsen och väljs på stämman under punkt 
nummer 11 i dagordningen. 
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Beslutsunderlag 

Till frukosten på söndagen finns redaktionsutskottets beslutsunderlag att ta del av.  
Beslutsunderlaget ska för varje ärende ha ett huvudyrkande. Det är det yrkande 
som bedömts få majoritet i plenum. Övriga yrkanden ska också redovisas. Endast 
de punkter som finns på dagordningen tas upp. Beslutsunderlaget blir det underlag 
vilket stämman fattar beslut utifrån under söndagen. Det är därför mycket viktigt 
att läsa igenom detta vid frukosten, eftersom det annars blir omöjligt att följa med i 
förhandlingarna. Om du vill se hur 2016 års beslutsunderlag såg ut så hittar du det i 
handlingarna eller på www.svenskaturistforeningen.se/foreningsdemokrati. Då får 
du en bild av vad du kommer att jobba med för underlag på söndagen. Under fikat 
på söndagen finns tid avsatt för att diskutera beslutsunderlaget med övriga ombud 
innan beslut fattas i plenum. 

Förhandlingar i Plenum 

På söndagen efter fikat återupptas förhandlingarna i Plenum. Beslut fattas då med 
beslutsunderlaget som utgångspunkt.  
 
Försök att undvika nya yrkanden i plenum under söndagen. Tanken med detta är att 
alla ombud ska ha god tid på sig att under förmiddagen läsa igenom alla yrkanden 
som kommit in, diskutera dem med övriga ombud och i lugn och ro kunna 
bestämma sig för hur de vill rösta.  
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PRESENTATION AV INFLYTANDE-

PUNKTER OCH INFLYTANDE-
PUNKTSANSVARIGA  

Riksstämma 2018 
 
 Dagordningspunkt 11.1 

 

 

Punkt nummer 1   - Styrelsens förslag                                              
Medlemsavgiften i STF för år 2019-2020    
Verksamhetsinriktning 2019-2020      
Justerad bolagsordning 
Ändring i STFs ändamålsparagraf 
Ändring i stadgarna avseende suppleanter 
      
Punkt nummer 2 - Motioner     
Motion 1. Begränsa motoriseringen i fjällvärlden 
Motion 2. Bättre spridning av fjällsturismen 
Motion 3. Förstärkt skyddsnivå för Kebnekaisefjällen 
Motion 4. Håll rent i fjällen 
Motion 14. Angående stugor – en sammanhängande led 
 
Punkt nummer 3 - Motioner 
Motion 5. Motion angående försäkringar på hemsidan 
Motion 6. Angående genomförda aktiviteter på STFs hemsida 
Motion 11. Angående direktanslutning till lokalavdelning  
Motion 16. Angående föreläsningar om fjällsäkerhet och allemansrätten 
 
Punkt nummer 4 - Motioner 
Motion 7. Angående kriterier för erbjudande om stugvärdsuppdrag 
Motion 8. Angående rapportering och återkoppling efter stugvärdsuppdrag 
Motion 9. Angående system för förskottsbetalning i STFs fjällstugor 
Motion 10. Angående ILO169 
  
Punkt nummer 5  - Motioner 
Motion 12. Angående lokalavdelningsrepresentant i STFs styrelse 
Motion 13. Angående geografisk spridning i STFs styrelse 
Motion 15. Angående valet av medlemsombud 
Motion 17. Angående redovisning av antalet röster i valet 
 
Punkt nummer 6 – Valberedningens förslag 
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VAL AV REDAKTIONSUTSKOTT  

Riksstämma 2018 
 
 Dagordningspunkt 11.2 

 

 

      
Förslag på redaktionsutskott 
Ordförande för stämman 
Ingrid Petersson (styrelsen) 
Sekreteraren för stämman  
Anna Heimersson (STFs kansli) 
Stämmoombud 
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FÖRSLAG TILL 
VERKSAMHETSINRIKTNING 

Riksstämma 2018 

Dagordningspunkt 12.0 

Förslag till beslut 

STFs styrelse föreslår Riksstämman att besluta 

- att anta förslaget till verksamhetsinriktning 2019-2020

Verksamhetsinriktning 2019-2020 

STF vill få människor att upptäcka Sverige och måste därför vara ett naturligt val 
för den som vill upptäcka, såväl som för den som vill engagera sig i och medverka 
till att andra får möjligheten att upptäcka Sverige. Vi gör det genom att inspirera till 
unika natur- och kulturupplevelser runtom i hela Sverige och att göra det 
otillgängliga tillgängligt.  

Hållbarhet är viktigt för STFs medlemmar och ska genomsyra hela STF. Vi ska 
ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning och aktivt bidra till en hållbar 
turistisk utveckling i samhället. STF ska stå för en inkluderande turism som 
välkomnar alla och vi ska utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet 
och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljömässigt och socialt ansvar i allt vi 
gör. STFs medlemmar är i sin tur mycket viktiga för STF och samtidigt som vi vill 
locka nya upptäckare är det viktigt att värna och vårda relationen till de som redan 
är en del av STF. 

Omvärldens påverkan 
Visionen ”Vi får människor att upptäcka Sverige” är mer relevant än någonsin i ett 
samhälle med ökad urbanisering och invandring och där skolan inte längre är 
inkörsporten till friluftslivet och den svenska naturen. Här har STF en viktig roll att 
fylla. Förutom urbanisering och segregation präglas vår omvärld av digitalisering 
och att allt fler människor strävar efter att leva hållbart.  

För att möta urbaniseringen ska STF dels guida till tätortsnära natur- och 
kulturupplevelser dels erbjuda övernattningsmöjligheter i hela Sverige som 
tillfredsställer den moderna människans behov av upplevelser. Våra boenden är 
därför en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och en central del i vårt 
arbete med att tillgängliggöra Sverige.  

Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas, dels för att möjliggöra en effektivare 
och hållbarare drift, dels som ett verktyg för att få fler att upptäcka Sverige.  
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Vidare ska STF erbjuda upplevelser som inkluderar grupper i samhället som av 
olika anledningar vanligtvis inte upptäcker Sverige eller kanske inte vet vad som 
finns att upptäcka i Sverige.   
 
Identitet och relevans 
För att säkra en fortsatt utveckling som relevant förening krävs att vi arbetar med 
att stärka vår ideella identitet och erbjuda en engagerande verksamhet som 
uppfattas som viktig samtidigt som den rör och berör. 
 
Genom att erbjuda relevant verksamhet i människors vardag bidrar vi till att sänka 
trösklar och göra naturen tillgänglig för fler. Vår utgångspunkt är att ju fler som får 
en naturlig relation till natur och kultur i sin vardag desto fler söker den typen av 
turistiska upplevelser.  
 
Ett aktivt påverkansarbete i frågor som påverkar människors möjlighet att upptäcka 
Sverige är också en viktig del i vår strävan att vara relevanta. Vidare ska STF sträva 
efter att fortsatt ha en roll inom turistisk utveckling. Vi ska aktivt verka för att 
utveckla nya former av erbjudanden och verksamhet som gör att fler kan upptäcka 
Sverige. Nyfikenhet är en viktig faktor för att möjliggöra detta och en drivkraft 
som måste få stort utrymme.  
 
Överordnade mål 
De överordnade målen för perioden är medlemstillväxt och medlemsengagemang 
samt fler upptäcktsresande i form av gäster på våra boenden. För att underhålla 
våra fastigheter och verksamhetskritiska system samtidigt som vi vill ha möjlighet 
att utveckla ny verksamhet och erbjuda upplevelser som når nya målgrupper krävs 
ett ekonomiskt resultat som möjliggör såväl investeringar som 
utvecklingssatsningar.  STF ska se över möjligheten att söka finansiering genom 
olika former av bidrag och gåvor, men grunden är att STF ska ha en ekonomisk 
självständighet för att kunna utveckla den verksamhet som vi själva tror på.  
 
Verksamhetsinriktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadga och pekar ut 
en riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsinriktningen 
årligen fastställa en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge riktlinjer till 
ledningen.  
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FÖRSLAG TILL 

MEDLEMSAVGIFTER 2019-
2020 

Riksstämma 2018 
 
 Dagordningspunkt 13.0 

 

 

Förslag på medlemsavgift och familjepris 2019-2020 

Bakgrund 

På riksstämman tar ombuden beslut gällande kommande års medlemsavgifter, i 
detta fall för åren 2019 och 2020. Styrelsens förslag till riksstämman 2018 är att få 
mandat till en eventuell höjning enligt nedan förslag. Förslaget gäller 
medlemsavgiften för kategorin vuxen, som senast höjdes 2007 från 285 kronor till 
295 kronor, samt maxavgiften för ett hushåll, det så kallade familjepriset, som 
senast höjdes 2009 från 430 kronor till 450 kronor. I övrigt föreslår styrelsen inga 
förändringar. 
 
Syfte med en eventuell höjning 
STF har ett stort behov av kapital till underhåll av föreningens fastighetsbestånd 
men också behov av mer medel för att investera i föreningens utveckling och 
uppdrag. De satsningar vi har gjort de senaste åren för att få ut fler grupper i 
naturen som Tillsammansläger, Hajka och Barnens Turistbyrå, och som bidragit till 
att stärka vår relevans som förening, är aktiviteter som vi har kunnat göra med 
hjälp av bidrag. Bidrag är ett viktigt komplement till STFs övriga intäkter, men vi 
får inte bli beroende av bidrag för att kunna utveckla föreningens verksamhet. 
 
Förslag till nya medlemsavgifter 

STFs styrelse föreslår riksstämman: 
-  Att ge styrelsen mandatet att fatta beslut om en eventuell höjning av 

medlemsavgifterna till högst nedanstående belopp. 
 

 Beloppen är desamma som förslagen från Riksstämman 2016. Om höjning av 
medlemsavgifter sker ska detta beslut tas med beaktande av föreningens behov av 
ekonomiskt utrymme för verksamhetens utveckling och/eller fastighetsunderhåll. 
Mandatet gäller medlemsavgiften för vuxen respektive maxbeloppet för ett hushåll 
(1-2 vuxenmedlemmar, obegränsat antal barn och ungdomar på samma adress). 
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Medlemskategori  Avgift idag Förslag avgifter 
Vuxen  (26 år -)  295 kr  325 kr  (+ 30 kr) 

Ungdom  (16-25 år)  150 kr  150 kr  (+/-0 kr) 

Barn  (5-15 år)   30 kr  30 kr    (+/-0 kr) 
 
Maxbelopp medlemsavgifter för ett hushåll: 
Familjepris   450 kr 550 kr   (+ 100 kr) 
 
Vuxen, eventuell höjning med 30 kronor 
Styrelsen får mandat att höja medlemsavgift för vuxen med högst 30 kronor till 325 
kronor. Nuvarande medlemsavgift har varit densamma sen 2007.  
 
Ungdom, oförändrad avgift 
Medlemsavgift för ungdom föreslår vi ligger kvar på dagens nivå 150 kronor 
eftersom ungdomar är extra priskänsliga. STF vill främja att fler ungdomar blir 
medlemmar. Idag har vi cirka 26 000 ungdomar varav ca 5 000 själva betalar sitt 
medlemskap, övriga ungdomar ingår i ett hushåll med fler medlemmar. 
 
Barn, oförändrad avgift 
Även barnmedlemskapet föreslår vi ligger kvar på motsvarande nivå som idag. Det 
är få hushåll som betalar denna medlemsavgift eftersom familjepriset slår in direkt 
det är två vuxna. Det är idag hushåll med en vuxen/ungdom med barn som betalar 
den avgiften. 
 
Familjepris, eventuell höjning med 100 kronor 
Styrelsen får mandat att höja maxavgiften för ett hushålls samlade 
medlemsavgifter, familjepriset, med 100 kronor. Med denna höjning motsvarar 
familjepriset en medlemsavgift på 275 kronor per medlem i ett hushåll om två 
vuxna.  
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FÖRSLAG JUSTERAD 
BOLAGSORDNING 

Riksstämma 2018 

Dagordningspunkt 14.1 

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
Riksstämma 2018 

14.1 Förslag ändring bolagsordning 
Vid riksstämman 2016 beslutades om ändringar i STF ABs bolagsordning. Tyvärr 
användes fel bolagsordning som underlag för beslutet. Istället för 2010 års 
bolagsordning användes 2006 års version.  

Styrelsen föreslår därför riksstämman 2018 
- Att åter igen besluta om de ändringar som fattades vid riksstämman 2016.

(ändringar markerade nedan)
- Att nedanstående bolagsordning ska gälla för Svenska Turistföreningen AB.

Bolagsordning för Svenska Turistföreningen STF AB 

Organisationsnummer: 556415-4259 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Svenska Turistföreningen STF AB.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska verka inom ramen för Svenska Turistföreningens allmänna ändamål.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 2 000 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 12 ledamöter. Styrelsen är densamma som
styrelsen för Svenska Turistföreningen och utses av STFs riksstämma.

§ 7 Revisorer
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses de två revisorer och revisorssuppleanter 
som utsetts på Svenska Turistföreningens riksstämma, varav minst en ordinarie och 
en suppleant ska vara auktoriserad revisor. 
 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten skickas till aktieägarna 
via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman 
kan hållas utan att kravet på kallelse har uppfyllts under förutsättning av att 
samtliga aktieägare är eniga därom. 
 
§ 9 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av justerare 
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 
7. Beslut om: 

 fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  
 framlagda balansräkningen 
 ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller 
Bolagsordningen 

 
 
§ 10 
Ändring av denna bolagsordning blir gällande först sedan den blivit godkänd av 
Svenska Turistföreningens riksstämma.  
 
 
§ 11 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 
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FÖRSLAG TILL 
ÄNDRING I STFS 

ÄNDAMÅLSPARAGRAF 
Riksstämma 2018 

 

  Dagordningspunkt 14.2  

 

 

Styrelsens förslag till justering av STFs ändamålsparagraf 
 
Svenska turistföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och 
möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. Enligt nuvarande stadgar (§1) gör STF 
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. 
 
Den verksamhet som STF bedriver i form av boenden, lokalavdelningar, arrangemang och 
aktiviteter av olika slag är vittomfattande och berör många samhällssektorer. Därför är det 
extra viktigt att styrelsen kontinuerligt bedömer relevansen i STFs olika styrdokument i 
relation till väsentliga skeenden och förändringar i STFs omvärld. Samtidigt vill styrelsen 
understryka betydelsen av att ha en stabilitet i styrdokumenten över tid, och då särskilt 
ändamål och stadgar. Styrelsen menar emellertid att tiden är mogen för två justeringar i 
ändamålsparagrafen.    
 
Den första ändringen gäller att införa ordet ”friluftsliv” i ändamålsparagrafen. Friluftsliv 
har av staten definierats som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”, vilket innebär att mycket av 
STFs verksamhet, inte minst lokalt, per definition är friluftsliv. STF är också medlem i 
Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige 
som tillsammans har 1,7 miljoner medlemmar. Svenskt Friluftsliv har som övergripande 
strategier att stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna, höja 
friluftslivets status i samhället, och att vårda och värna allemansrätten. Svenskt Friluftsliv 
fördelar också statsbidraget till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen 
(sammanlagt 48 mkr). För 2018 erhåller STF ett bidrag om 3,6 mkr från dessa medel. Mot 
denna bakgrund menar styrelsen att det i STFs ändamålsparagraf bör framgå att 
föreningens medlemmar också ägnar sig åt friluftsliv inom ramen för medlemskapet.     
 
Den andra ändringen styrelsen föreslår är att i ändamålsparagrafen byta ut begreppet 
”ekoturism” till begreppet ”hållbar turism”. Vi står alla inför stora utmaningar för att skapa 

21



ett mer hållbart samhälle, något som nyligen manifesterats i FNs 17 globala mål och 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. STF har på senare år gjort allt större insatser för en 
mer hållbar verksamhet. Bland annat har en hållbarhetspolicy utarbetats, våra boenden 
avger särskilda hållbarhetslöften och vi informerar om hållbarhet på hemsidan. Styrelsen 
menar därför att det finns ett stort symbolvärde i att begreppet ”hållbar turism” finns med i 
ändamålsparagrafen. Styrelsen anser att ekoturism är en spetsprodukt som utgör en del i 
det mer omfattande begreppet ”hållbar turism”, varför en den ändring som föreslås 
kommer ge STF en bredare utgångspunkt i det fortsatta hållbarhetsarbetet.   

STFs styrelse föreslår därför riksstämman 2018 att bifalla följande två justeringar av  
ändamålsparagrafen: 

- att i första satsen lägga till ordet ”friluftsliv”

- att i tredje satsen ändra från ”ekoturism” till ”hållbar turism”

§ 1 Ändamål och uppgifter
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 friluftsliv och 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 hållbar turism

 erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande
aktiviteter

 i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
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BESLUT OM ÄNDRINGAR I 

STADGAR AVSEENDE 
SUPPLEANTER 

Riksstämma 2018 
 
 Dagordningspunkt 14.3 

 

 

Bakgrund 
Vid riksstämman 2016 angående ändring i STFs stadgar bifölls tilläggsyrkandet 
nedan med förslag på att uppdra åt STFs styrelse att formulera stadgarna och 
redovisa detta till medlemombuden senast den 10/6 2016. Förslaget till ändring i 
stadgarna skickades ut till medlemsombuden på remiss den 30 juni 2016. Sista dag 
för att inkomma med remissvar var den 1 oktober 2016. 5 ombud återkopplade på 
remissen och de ändringsförslag som då inkom har styrelsen tagit till sig och bakat 
in i förslaget som nu föreligger riksstämman för beslut.  

Tilläggsyrkande B vid riksstämman 2016: 
− Att förutom de 50 ordinarie ombuden ska minst 10 suppleanter utses.  
− Att suppleant till medlemsombud har närvaro och yttranderätt men inte rösträtt vid 
riksstämman.  
− Att om ett ordinarie ombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt 
förhinder ska den suppleant som står närmast i ordning erbjudas den ordinarie 
ombudsplatsen.  
 
 
Eftersom förslaget godtogs med enkel majoritet vid förra riksstämman behöver 
riksstämman i år anta tillägget i stadgarna med minst enkel majoritet för att 
stadgeändringen ska träda i kraft. 
 
Styrelsen föreslår riksstämman: 
- att anta tillägget i stadgarna enligt nedan förslag (ändringar är kursiva och 
markerade i rött)  
 
§ 5 
Riksstämman består av lägst 40 och högst 59 medlemsombud varav 50 väljs av 
föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets omfattande hela Sverige. 
Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att medlemmarna fått möjlighet 
att föreslå kandidater. Medlemsombuden utses senast under december månad det år 
ordinarie riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till 
att nästa val är avslutat. Vid rösträkning efter valet till riksstämman utses, förutom 
ordinarie ombud 10 suppleanter med turordning utifrån hur många röster 
vederbörande har erhållit. Suppleanterna skall träda in i tur och ordning i de fall 
ordinarie medlemsombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt 
förhinder eller som ombud vid riksstämman om något medlemsombud får förhinder 
att delta.  
Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén som väljs på 

23



riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma. 
Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger. 
Nomineringskommitténs uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens 
uppdrag och valets genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda 
instruktioner. 

§ 6 Riksstämma
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga
handlingar ska sändas till medlemsombuden senast sex veckor före mötet.

Vid riksstämman ska förekomma: 

 val av ordförande och sekreterare för mötet

 val av justerare

 godkännande av röstlängd

 fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning

 fastställande av dagordning för mötet

 fastställande av mötesordning för stämman

 behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll
och omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av
resultat- och balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och
koncernbalansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende
det senaste verksamhetsåret

 information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år

 framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens
förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren

 beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman

 beslut i ärenden som väckts genom motion

 beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden

 val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter

 val av revisorer och suppleanter för dem

 val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av
representantskap enligt § 9

 val av nomineringskommitté för uppgifter enligt § 5

 val av valberedning
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Innan beslut fattas av riksstämman bör ärendena vara föremål för genomgång och 
diskussion företrädesvis under mötets första dag. 
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av riksstämman, 
upptagas till överläggning men inte till omröstning och beslut. 
Enskild medlem har rätt att närvara vid riksstämman i mån av plats, och motionär 
har rätt att närvara och yttra sig vid behandling av egen motion.  Suppleant till 
medlemsombud har närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt, vid riksstämman. 
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BESLUT I ÄRENDEN SOM 
VÄCKTS GENOM MOTION 

Riksstämma 2018 

Dagordningspunkt 15 

15.0 Bakgrund Motion 1,2,3,4.  

Motioner till STF:s riksstämma 2018   Östersund den 5 december 2017 

Motionerna (1 – 4) har sin bakgrund i de senare årens boom inom fjällturismen. De är 
framtagna i samband med en medlemsaktivitet under hösten 2017 i lokalavdelningen, STF 
Färdledarna, där undertecknad är styrelsemedlem. Den pågående boomen är positiv på många 
sätt också för STF. Det finns dock en besvärande baksida där det är angeläget att STF agerar, 
både operationellt inom fjällverksamheten  och mer strategiskt på ledningsnivå. Det har att 
göra med följande bakgrunder, med tillhörande fyra motioner för att vända utvecklingen, för 
att skydda fjällmiljön och därmed säkra en hållbar fjällturism: 

Robert Onsander medlem nummer 3059797 
Silvanusvägen 41 
83155 Östersund 

15.1 Motion nr 1 Begränsa motorisering i fjällvärlden  

BEGRÄNSA MOTORISERNGEN I FJÄLLVÄRLDEN 

Bakgrund 
Motoriseringen (exklusive den som har att göra med renskötsel, fjällräddning och vissa 
varutransporter) av den svenska fjällmiljön som berör hela fjällkedjan men som allra tydligast 
tar sig uttryck i Kebnekaisefjällen. Den över lång tid och kraftigt ökande skotertrafiken, både 
den legala och illegala. Utförd med både egna, lånade och genom företag uthyrda skotrar. Att 
mötas av grupper av skotrar ute på nöjeskörning genom exempelvis Tjäktjapasset, där 
skoteråkning är förbjuden, är idag en närmast daglig upplevelse under högsäsong. Detsamma 
gäller många andra platser där skoteråkning inte är tillåten. Också inom nationalparkerna. Det 
sker på toppen av den ökande legala skoteråkningen. Trycket från den tar sig också många 
andra uttryck. Den är en inte oansenlig faktor bakom den flera år fördröjda 
etableringsprocessen för en ny nationalpark för Sylarna-Helags-Vålådalen. Till den här 
utvecklingen kan också läggas den ökande helikoptertrafiken. Också den med sitt starkaste 
uttryck i Kebnekaisefjällen. För oss fjälledare i lokalavdelningen STF Färdledarna och som är 
aktiva i främst  Kebnekaisefjällen tycks utvecklingen av motoriseringen nått en gräns där vi 
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menar att STF bör sätta ner foten och agera gentemot både politiken och styrande och 
kontrollerande myndigheter. Här behöver STF agera mer aktivistiskt på styrelse- och 
ledningsnivå för att stävja utvecklingen.  

Motion: 
Att STF tydligare och mer kraftfullt verkar för att stävja motoriseringen, från skoter- och 
helikoptertrafik, av den svenska fjällvärlden. 

Robert Onsander medlem nummer 3059797 
Silvanusvägen 41 
83155 Östersund 

Styrelsens svar på motion 1 – Begränsa motoriseringen i fjällvärlden 

Styrelsen delar mycket av det som motionären tar upp i motionen och redan 2012 antog STFs 
Riksstämma riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor och där framgår det tydligt 
att bullerfria miljöer är en viktig fråga för STF. Riktlinje nr 4 heter ”STF slår vakt om 
möjligheten att uppleva bullerfri natur”. Frågan om bullerfria miljöer har även lyfts fram som 
viktig i STFs hållbarhetsarbete och i samband med hållbarhetsredovisningen 2016 lyftes 
frågan om bullerfria miljöer upp till det kluster av frågor som anses allra viktigast både av 
STFs intressenter och av oss själva.  

Även om motionären framförallt lyfter fram nöjesåkning så är det i sammanhanget viktigt att 
nämna att nödvändiga transporter för att upprätthålla fjällvärldens infrastruktur måste vara ok. 
Men självklart ser vi ständigt över och utvärderar STFs egna transporter för att kunna minska 
ner på dessa. 

Frågan om motorisering i den svenska fjällvärlden är komplex och STF försöker i så många 
sammanhang som möjligt lyfta frågan utifrån de riktlinjer vi redan har. Vi har löpande dialog 
med flera olika intressenter i fjällvärlden där vi ofta lyfter frågan om skoter- och 
helikoptertrafik. Bland annat var STF en aktiv röst när det för en tid sedan kom upp förslag 
om att utöka möjligheten med skoterkörning längs med Kungsleden (norra delen), d v s på 
samma led som skidåkare går på tur. Ett förslag som tack och lov inte verkar bli verklighet. 
Vi för också löpande dialog med Naturvårdsverket där buller och störningsfrågan är ett viktigt 
ämne. Våra fjällstationer och platschefer är också lokalt engagerade i de frågor som rör skoter 
etc. i deras närområden. Bullerfri miljö är en hjärtefråga och vi verkar redan för detta. 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att motionen ska anses vara besvarad 
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15.2 Motion 2  Bättre spridning av fjällturismen 

BÄTTRE SPRIDNING AV FJÄLLTURISMEN 

Bakgrund 
Den ökande fjällturismen med sin tyngdpunkt i Kebnekaisefjällen och speciellt utmed norra 
Kungsleden och runt Kebnekaise fjällstation har inneburit en belastning som tagit sig många 
besvärande uttryck. De många evenemang och event av olika slag som också hamnat i samma 
område har inneburit stora störningar eller rent av inskränkningar på fjällupplevelsen för 
många. Förutom de miljömässiga konsekvenser som nämnts ovan. Här finns mycket för STF 
att ta tag i operationellt. Det handlar om att i fjällverksamheten bättre marknadsföra andra 
delar av ledsystemet i fjällen, att marknadsföra ledarledda turer som går på tvärs av 
Kungsleden ( inte minst den norra) eller i andra delar av fjällkedjan och att noga välja några 
nya stugplatser som understödjer de tidigare nämnda marknadsföringarna. 

Motion: 
Att STF i sin marknadsföring i högre grad försöker lyfta fram leder och turer vid sidan av 
eller på tvärs av norra Kungsleden (mellan Abisko och Nikkaluokta) och i andra delar av 
fjällkedjan. Att STF överväger några nya stugplatser som kan stödja en sådan inriktning. 

Robert Onsander medlem nummer 3059797 
Silvanusvägen 41 
83155 Östersund 

Styrelsens svar på motion 2 – Bättre spridning av fjällturismen 

Precis som motionären är inne på har STF under de senaste åren sett en ökad belastning i 
vissa områden och i vissa fall överbeläggning i några av våra fjällstugor. Främst gäller detta 
Norra Kungsleden – Abisko till Nikkaluokta. 
Samtidigt är det andra områden i fjällen som har få besök och fjällstugor som har en väldigt 
låg beläggning. 

Under 2016 tog STF fram ett antal försäljningsstrategier för ”Fjällstugor i väglöst land”. Inom 
varje strategi togs det fram ett antal aktiviteter, som bland annat styr mot att öka spridningen 
av fjällturismen i väglöst land. Här följer några av dessa aktiviteter: 

 Paketerade utbildningar i Fjällkunskap i olika stugområden.

 STF Fjällapp - med olika ledbeskrivningar och tips på vandringsleder och områden.
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 Framtagande av attraktiva kampanjer/erbjudanden för medlemmar som styr till olika
områden och fjällstugor.

 Att målgruppsanpassa och paketera områden som ökar nyfikenheten och tillgängligheten
till lägre belagda områden.

 Lyfta fram och tydliggöra de olika fjällområdena på hemsidan.

Under 2017 lades fokus på att ta fram STF Fjällapp, som blivit väldigt uppskattad av våra 
medlemmar/gäster. Dessutom har det varit ett stort fokus på att skapa en ny Stugorganisation 
vars uppdrag bland annat är att få en bättre spridning av fjällturismen i Väglöst land.  

Under 2018 kommer STF att vidta följande aktiviteter som styr mot att öka beläggningen 
över hela fjället och få en större spridning: 

 Lyfta fram de olika områdena bättre på hemsidan och tydliggöra dem i bild och
textbeskrivning.

 Vi kommer att införa Ungdomspriser, 16-25 år, på alla områden förutom Norra
Kungsleden.

 Vi kommer att paketera olika områden, vilket gör det enklare för medlemmarna att boka
samt att bli inspirerade att besöka andra områden än Norra Kungsleden.

 Vi kommer att jobba med dynamisk prissättning, där sämre belagda områden har lägre
priser, och tydliggöra detta i vår marknadsföring.

 Målgruppsanpassa vissa områden/ stugor som attraherar likasinnade och därmed öka
beläggning. T ex för ungdomar.

 Vi kommer att aktivt lyfta och synliggöra paket & områden i vår marknadsföring som har
lägre beläggning.

 Vi kommer att ta fram kampanjer och erbjudande till medlemmar som styr mot vissa
områden & stugor.

Styrelsen ser det som viktigt att vi blir ännu bättre på att kommunicera till våra 
medlemmar/gäster om vilka otroliga möjligheter det finns med alla våra 45 fjällstugor över 
hela fjällkedjan och att det finns fler områden än Norra Kungsleden.  Detta gäller även vår 
kommunikation till utländska besökare, som idag främst besöker Norra Kungsleden. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår STFs styrelse att motionen ska bifallas 
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15.3 Motion 3 Förstärkt skyddsnivå för Kebnekaisefjällen 

FÖRSTÄRKT SKYDDSNIVÅ FÖR KEBNEKAISEFÄLLEN 

Bakgrund 
 Med den ökande fjällturismen med sin tyngdpunkt i Kebnekaisefjällen med tillhörande 
exploateringstryck i form av den ökande motoriseringen, koncentrationen av stora evenemang 
typ Fjällräven Classic och Keb Classic, företagsevent med inlagda skoter- eller 
helikoptertransporter, skoteruthyrning och Heli-sking och i vars kölvatten nya anläggningar 
och bättre in- och utfarter efterfrågas och planeras, så hade det varit önskvärt med en 
balanserande ambition. En ambition att etablera en förstärkt skyddsnivå och allra helst i form 
av en nationalpark för Kebnekaisefjällen för att säkra ett exploateringsskydd innan det är för 
sent. En ambition som STF:s ledning och styrelse kan arbeta med. 

Motion:  
Att STF tar initiativ till etablering en ny nationalpark i Kebnekaisefjällen. 

Robert Onsander medlem nummer 3059797 
Silvanusvägen 41 
83155 Östersund 

Styrelsens svar på motion 3 – Förstärkt skyddsnivå för Kebnekaisefjällen 

Styrelsen delar andemeningen i motionen och vill åstadkomma samma sak som motionären. 
Vi vill också lyfta fram att STF sedan tidigare har uttalat vikten av att etablera nationalparker 
för att värna naturupplevelser och friluftsliv. Och Kebnekaisefjällen är inget undantag.  

STFs ledning har regelbundna möten med Naturvårdsverket (den myndighet som ansvarar för 
inrättandet av nationalparker) och vid det senaste mötet (januari 2018) framkom det tydligt att 
en nationalpark i Kebnekaisefjällen tyvärr inte är prioriterad från Naturvårdsverkets sida. En 
viktig anledning till detta är att den pågående nationalparksprocessen i Jämtland är 
framflyttad fem år och har mött – och möter fortfarande - stora utmaningar från olika 
intressenter. Bland annat handlar det om motsättningar i intressen mellan rennäring och 
friluftsliv. Naturvårdsverket avser därför inte att starta några andra nationalparksprocesser i 
fjällområden där likande utmaningar finns, förrän nationalparksprocessen i Jämtland är 
avslutad.  
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Kebnekaise finns med bland de områden som Naturvårdsverket har med på sin lista över 
föreslagna nationalparker, men ligger långt ned i prioriteringslistan. I sin genomförandeplan 
för nationalparker, som gäller 2015 – 2020, föreslår Naturvårdsverket att följande områden 
ska prioriteras: Bästeträsk, Nämdöskärgården, Reivo, Vålådalen/Sylarna/Helags (det är den 
som är påbörjad och framflyttad) samt Åsnen.  

Givet dessa förutsättningar är det styrelsens uppfattning att vi i närtid inte kommer att vara 
lyckosamma med att driva frågan om nationalpark i Kebnekaise. Styrelsen föreslår därför att 
STFs resurser bör läggas på andra frågor där vi sannolikt kommer att ha större framgång. Vi 
har begränsade resurser och styrelsen är mån om att vi fördelar dem på ett sätt som gör att vi 
får ut mesta möjliga nytta för föreningen.  Vid Riksstämman 2020 hoppas vi att 
förutsättningarna för att driva frågan om nationalpark i Kebnekaise är ändrade och att det då 
är rätt läge för STF att aktivt driva frågan.  

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att motionen ska avslås 
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15.4 Motion 4 Håll rent i fjällen 

HÅLL RENT I FJÄLLEN 

 
Bakgrund 
Med den ovan beskrivna boomen följer att ett ökat tryck från vandrare och skidåkare i fjällen 
som saknar eller har begränsad erfarenhet. Något som är naturligt i kölvattnet på den 
urbanisering som har skett och pågår. Den innebär att det behöver hjälpas till med att klargöra 
och inspirera till bättre förberedelser inför fjällupplevelser. Speciellt när det gäller säkerhets- 
och miljöaspekter. Beträffande det förra så finns många initiativ både inom och utom STF. 
Beträffande det senare behöver mer göras. Nedskräpningen har ökat kraftigt då många 
fjällturister tycker det är ok att lämna skräp efter sig. Speciellt om man lägger det under stenar 
eller i buskage. Här behöver STF återuppta samarbetet med Håll Sverige Rent för att 
informera mer, iscensätta initiativ med utdelning/försäljning av soppåsar, fimp&pris-dosor 
etc..Här kan STF:s fjällverksamhet ta initiativ och göra mer. 
 
Motion: 
Att STF återupptar samarbetet med Håll Sverige Rent för att informera mer och iscensätta 
initiativ för ett mer ansvarsfullt beteende från fjällturister. 
 
 
Robert Onsander medlem nummer 3059797 
Silvanusvägen 41 
83155 Östersund 
 
 

Styrelsens svar på motion 4 – Håll rent i fjällen 

 Att hålla rent i fjällvärlden – och i naturen överhuvudtaget – är en viktig och prioriterad fråga 
inom STF. Beträffande nedskräpning i fjällen så har STF gjort en rad insatser tillsammans 
med Håll Sverige Rent (HSR) och det finns redan planer på hur samarbetet ska fortsätta.  
 
2016: STF gjorde tillsammans med HSR, och med stöd av Fjällfararnas Vita & Gröna Band, 
en kampanj med fokus på att upplysa fjällvandrare att plocka med sig sitt skräp under sin 
fjälltur. Kampanjen gick under namnet ”Håll fjällvärlden ren” och riktade sig mot alla som 
vistades och vandrade i den svenska fjällvärlden. Syftet med kampanjen var att göra 
besökarna i den svenska fjällvärlden medvetna om att vi måste värna om naturen för att 
allemansrätten ska fungera, samt skapa bästa möjligheter för att hålla fjällvärlden ren från 
skräp och sopor. Resultatet av kampanjen visade att det är viktigt att fortsätta uppmärksamma 
nedskräpningen för att bekämpa den.  
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2017: Uppföljningen av kampanjrapporten från 2016 ledde fram till konkreta åtgärder. Bland 
annat skapade HSR och STF en unik skräpmätning i fjällen. Likande skräpmätningar finns 
idag i städer och parker, men mätningar har aldrig tidigare gjorts i fjällvärlden. Mätverktyget 
är framtaget av HSR och mätningen genomförs av STF. Mätningen är den första i sitt slag 
och målet är att påverka beteenden hos besökaren i fjällen. En pilotmätning skedde under 
sommar 2017 och till 2018 är mätningen etablerad och utvärderad. Mätningen syftar till att 
under 3 år mäta och på olika sätt uppmärksamma nedskräpning i fjällen. Under sommaren 
2017 genomfördes återkommande mätningar på en ledsträckning i Jämtland och data 
registreras som statistiskt säkerställd. Hösten 2019 kommer en slutrapport gällande 
satsningen och utfallet. Rapporten ska ligga till grund för kommande satsningar för att hålla 
fjällvärlden ren från skräp. Skräpmätningen uppmärksammandes 2017 i flera medier och i 
sociala medier. Under de tre åren skräpmätningen genomförs sker kontinuerlig kontakt med 
media, i sociala medier och synliggörs genom STFs egna kanaler. Skräpmätningen 2017 
påvisade att portionssnus, fimpar och våtservetter utgjorde en stor mängd av skräpet. 
 
2018: Skräpmätningsmetoden är testad och under 2018 kommer större fokus ligga på PR och 
information kring mätningen och varför den görs. Vidare kommer STF och HSR göra 
aktiviteter för att skapa uppmärksamhet kring nedskräpning i fjällen samt allemansrätten. 
Dessa aktiviteter planeras med start 2018 och genomförs under sommarsäsongen. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att motionen ska anses vara besvarad 
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15.5 Motion 5 angående försäkringar på hemsidan 
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Styrelsens svar på motion 5 – angående försäkringar på hemsidan 

STFs fria olycksfallsförsäkring är viktig för många medlemmar och givetvis ska 
informationen finnas tillgänglig och vara korrekt. Styrelsen tackar motionären för viktiga 
påpekanden och de två första punkterna, som handlar om fel version av försäkringsvillkoren 
på STFs hemsida samt översättning av försäkringsvillkoren till engelska, kommer att vara 
åtgärdade innan Riksstämman. Översättningen av villkoren är i skrivande stund redan 
beställd. 
 
När det gäller de två resterande punkterna så kommer arbetet inte att vara gjort innan 
Riksstämman, men det finns redan nu en plan. Från och med vintersäsongen 2019 kommer 
det att finnas en säkerhetspärm i varje fjällstuga med information gällande larmkedja, 
riskanalyser och hjälpmedel för vanligt förekommande incidenter. Säkerhetspärmen kommer 
att uppdateras årligen. I pärmen kommer gällande försäkringsvillkor att finnas under ett eget 
avsnitt. 
På övriga boenden (Fjällstationer och vandrarhem) ska försäkringsvillkoren redan finnas 
tillgängliga och i de flesta fall finns där tillgång till webben och då kan man hämta hem 
försäkringsvillkoren därifrån.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att motionen ska anses vara besvarad. 
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15.6 Motion 6 Angående genomförda aktiviteter på STFs hemsida 

 

 
 
 

Styrelsens svar på motion 6 – Angående genomförda aktiviteter på STFs 
hemsida 

När STF lanserade en ny webbsida i nov 2015 gjordes flera svåra prioriteringar. Det var 
många funktioner som efterfrågades och av resursskäl var det flera saker som prioriterades 
bort. Den funktion som motionären beskriver var en av dessa. Styrelsen förstår att behovet 
finns och vet att detta är en funktion som flera lokalavdelningar saknar. Styrelsen vet också 
att det som till synes är en enkel funktion på webben inte alltid är så enkel rent tekniskt. Just 
den efterfrågade funktionen är mer komplicerad än vad man kan tro och det beror bland annat 
på att det är två olika system som måste kunna prata med varandra för att informationen ska 
synas på webben. Den önskade funktionen kräver med andra ord en hel del teknisk 
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utveckling. En annan faktor som vi måste ta hänsyn till i detta sammanhang är 
bildpublicering och tillstånd från de personer som syns på bilderna. Om en bild ska publiceras 
på STFs webbsida måste tillstånd finnas från den person som syns på bilden.  
 
Listan över alla önskemål gällande utveckling av STFs webbsida är fortfarande lång och med 
de resurser som finns går inte allt att göra. Varje år görs därför en prioritering och under 2018 
kommer det göras en generell översyn av lokalavdelningssidorna för att göra dem bättre och 
mer användarvänliga.  
 
Styrelsen sätter stort värde på den verksamhet som lokalavdelningarna bedriver och ett första 
steg i att göra respektive lokalavdelnings verksamhet mer synlig på webben är att låta redan 
genomförda aktiviteter ligga kvar som synliga. På så sätt syns lokalavdelningens hela 
program för året, även efter att respektive aktivitet är genomförd. Denna åtgärd kommer att 
läggas in i planeringen för utveckling av webben.  
 
Sist men inte minst vill styrelsen slå ett slag för användandet av sociala kanaler, som t ex 
Facebook, för just detta ändamål. Det är ett bra sätt att sprida information om både 
kommande och genomförda aktiviteter och en manual för detta finns framtagen av en av 
STFs lokalavdelningsstödjare.  
 
Med stöd av ovanstående föreslår styrelsen att motionen ska avslås. 
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15.7 Motion 7 Angående kriterier för erbjudande om 

stugvärdsuppdrag 

TYDLIGA KRITIERIER FÖR ERBJUDANDE AV STUGVÄRDUPPDRAG 

Bakgrund 
Föreningen Fjällstugvärdarna med ca 350 medlemmar har nyligen genomfört en enkät för att 
kartlägga vilka frågor som föreningens styrelse i första hand ska driva för att på bästa sätt 
företräda medlemmarnas intressen. 
Den i särklass viktigaste frågan var att skapa ökad transparens för hur stugvärdsuppdrag 
tilldelas bland de som efter genomförd stugvärdsutbildning och praktik söker uppdrag att 
arbeta som stugvärdar åt STF. 
Som exempel på frågor som ofta diskuteras stugvärdar emellan kan nämnas: 

 Varför upplever många nyutbildade stugvärdar det svårt att få sitt första uppdrag? 

 Varför erbjuds enskilda stugvärdar att ta en hel sommar- eller vintersäsong, trots att det 
finns fler sökande till samma stugplats under säsongen? 

 Vilken samordning sker mellan nuvarande ansvarsområden, för att om möjligt hitta 
intresserade stugvärdar som inte kunnat erbjudas uppdrag i det område de primärt sökt?  

 Om nyutbildade stugvärdar misslyckas att få egna uppdrag efter avslutad utbildning och 
praktik, har STF någon rutin för att prioritera dem inför nästkommande säsong? 

Trots att ovanstående frågor ofta har lyfts vid Fjällstugvärdarnas årliga samrådsmöten med 
STF, så känner tyvärr många stugvärdar fortfarande att erhållna svar inte ger en klar bild av 
vilka kriterier som verkligen gäller vid tilldelning av stugvärdsuppdrag till STFs fjällstugor.  
Med en bättre och tydligare kommunikation till STFs stugvärdar, så kan den nu rådande 
situationen säkert förbättras väsentligt. 
 
Vi föreslår att Riksstämman 2018 beslutar uppdra åt STFs ledning: 
Att formulera, och i samband med ansökan till stugvärdsuppdrag, tydligt kommunicera 
vilka kriterier som används för att fördela stugvärdsuppdrag utifrån de ansökningar 
som inkommit från STFs stugvärdar. 
Motionen presenterades på Fjällstugvärdarnas årsmöte den 20 januari 2018.  
De 80 närvarande stugvärdarna godkände enhälligt motionen och beslutade att ge 
Fjällstugvärdarnas styrelse i uppdrag att, i egenskap av enskilda STF-medlemmar, 
underteckna och skicka in motionen till STFs Riksstämma i maj 2018.  
 
Borås 2018-01-20  
Greger Mellbert Olle Thornberg Tommy Bäckborn 
Pär Svensson Malin Kotake Margareta Persson  
Lena Craméus  
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Styrelsens svar på motion 7 – Angående kriterier för erbjudande om 
stugvärdsuppdrag 

Olika typer av fjällstugor innebär olika förutsättningar för ett stugvärdsuppdrag. Därför blir 
generella urvalskriterier vid ansökan svårt att ange. Det handlar bland annat om att hänsyn 
måste tas till geografiskt läge, fjällstugans service, arbetsbelastning, stugvärdsboende, 
möjlighet till hund, möjlighet att ha med sig barn etc.  
 
Fjällstugans förutsättningar och möjligheter används som underlag för samordnare i 
rekryteringsprocessen precis som de används som underlag när stugvärden väljer vilket 
uppdrag den är intresserad av och sedan söker. Idag finns ingen samlad beskrivning av de 
olika fjällstugornas förutsättningar och möjligheter, men detta kommer att förändras.  
 
Till ansökningsperioderna inför 2019 kommer det tillsammans med stugvärdsuppdragen som 
läggs ut finnas en beskrivning av de olika fjällstugorna utifrån stugvärdsuppdragets 
förutsättningar. De beskrivningarna kommer att göras dels för att vara transparanta med vilka 
kvalifikationer som behövs, dels för att vi tror att det blir lättare för våra stugvärdar att söka 
det uppdrag som passar bäst. 
 
Av ovanstående åtgärd förväntar vi oss ett resultat som innebär att stugvärdar söker uppdrag 
som passar bra, att förväntningarna på stugvärdsuppdraget är rätt och att vi redan i 
sökprocessen undviker sökande som av praktiska skäl inte passar för en specifik fjällstuga. 
Här är det framförallt stugvärdsboendets förutsättningar som kan vara hinder. 
 
Att stugvärdar, såväl nyutbildade som etablerade, upplever det svårt att få uppdrag beror på 
att det en del fjällstugor ofta har väldigt många sökande och andra mindre. Vi upplever idag 
att det endast är ett fåtal nyutbildade stugvärdar som inte får uppdrag. Där är orsaken oftast 
tillgänglighet; antingen att tillgänglig tid för uppdrag inte passar med behovet eller att det 
finns många sökande på samma uppdrag. 
 
Utöver ovan nämnda beskrivningar per fjällstuga så kommer i framtiden också vissa kriterier 
att anges beträffande prioriterade förutsättningar såsom uppdragens längd, tidigare 
erfarenheter av uppdraget, lokal kännedom i området etc. 
 
Styrelsen anser att det arbete som redan planerats, och som beskrivs här ovan, ligger helt i 
linje med det som motionärerna efterfrågar.  
 
Med anledning av detta föreslår styrelsen att motionen ska bifallas.  
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15.8 Motion 8 Angående rapportering och återkoppling efter 

stugvärdsuppdrag 

RAPPORTERING OCH ÅTERKOPPLING EFTER STUGVÄRDSUPPDRAG 

Bakgrund 
Föreningen Fjällstugvärdarna med ca 350 medlemmar har nyligen genomfört en enkät för att 
kartlägga vilka frågor som föreningens styrelse i första hand ska driva för att på bästa sätt 
företräda medlemmarnas intressen. 
En av de vanligaste frågorna var hur rapportering och återkoppling efter avslutat uppdrag ska 
fås att fungera bättre. Många ambitiösa stugvärdar lägger ner en hel del arbete med att efter 
sitt uppdrag skriva tydliga statusrapporter till sina respektive områdesansvariga.  
Dessa rapporter kan exempelvis innehålla: 

 Eget utfört underhållsarbete under uppdraget 
 Löpande underhåll som inte kunnat utföras pga saknad kompetens, material, verktyg 

etc 
 Akuta problem som behöver åtgärdas  snabbt för att inte orsaka större skador och 

onödiga kostnader för STF 
 Behov av kompletterande material, reservdelar och verktyg  inför kommande säsong 
 Förslag till andra förbättringar avseende säkerhet, inredning, sophantering etc 

 
Vad händer sedan? 
 
Alltför ofta upplever tyvärr många stugvärdar att de inte får någon bra återkoppling från STF, 
utan att samma frågor måste rapporteras på nytt år efter år.  Så ska det givetvis inte behöva 
vara. 
Ett minimum av återkoppling efter mottagande av stugvärdens statusrapport borde vara en 
bekräftelse på att den mottagits, och gärna också med några kommentarer till innehållet. 
Stugvärdarnas statusrapporter borde kunna användas på ett bättre sätt som underlag  för 
budgetering och planering av kommande underhållsaktiviteter. 
 
Vi föreslår att Riksstämman 2018 beslutar uppdra åt STFs ledning: 
Att skapa en fungerande rutin för statusrapportering efter avslutade stugvärdsuppdrag, 
där den rapporterande stugvärden alltid ska få någon form av återkoppling från 
respektive områdesansvarig chef. 
Motionen presenterades på Fjällstugvärdarnas årsmöte den 20 januari 2018.  
De 80 närvarande stugvärdarna godkände enhälligt motionen och beslutade att ge 
Fjällstugvärdarnas styrelse i uppdrag att, i egenskap av enskilda STF-medlemmar, 
underteckna och skicka in motionen till STFs Riksstämma i maj 2018.  
 
Borås 2018-01-20  
Greger Mellbert Olle Thornberg Tommy Bäckborn 
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Pär Svensson Malin Kotake Margareta Persson  
Lena Craméus  

 
 

Styrelsens svar motion 8 – Angående rapportering och återkoppling efter 
stugvärdsuppdrag 

Erfarenheter och synpunkter från stugvärdar efter avslutat uppdrag är både nödvändiga och 
viktiga för STFs verksamhet och ligger ofta till grund för framtida utveckling och planer för 
ökad trivsel, nöjdare gäster/stugvärdar och för planerat fastighetsunderhåll. Stugvärdarnas 
synpunkter är därför en viktig del inför beslut om investeringar i fjällstugverksamheten i 
väglöst land. 
 
Rapporter, enkäter och återkoppling efter stugvärdsuppdragen samlas idag in på ett 
varierande sätt med olika rutiner beroende på stugområde. Arbetet med att sammanställa dem 
görs efter avslutad sommarsäsong och den administrativa tiden för detta är krävande då 
återrapportering sker i en mängd olika former. Vidare infaller det i den tidsperiod då stora 
administrativa uppgifter som redovisning, inventering och verksamhetsplanering sker. Detta 
resulterar därför alldeles för ofta i en varierad återkoppling. 
 
För att framöver kunna lägga mer tid på både stugvärdsuppföljning, övrig administration och 
framförallt bra verksamhetsplanering under höstmånaderna kommer det från och med 
sommarsäsongen 2018 tas fram ett digitalt verktyg för återkoppling och uppföljning. Utöver 
den ordinarie enkäten kring utvärdering av stugvärdsuppdraget så kommer varje stugvärd 
efter genomfört uppdrag ges möjlighet att fylla i en digital rapport kring eventuella 
fastighetsrelaterade delar, förbättringsmöjligheter och effektiviseringar på stugplatsen. 
 
På det sättet kommer vi att få en bättre framförhållning och också säkrare 
verksamhetsplanering då man digitalt kan skapa en rapport på varje fjällstuga och där se vilka 
åtgärder som krävs utifrån ett säkerhetsperspektiv men också vad som krävs för att laga, 
underhålla och investera. Vidare får stugvärden en bekräftelse på att rapporteringen är 
mottagen. Någon individuell återkoppling per rapport kommer av resursmässiga skäl däremot 
inte att prioriteras. 
 
Synpunkter och återkoppling gällande inventarier, verktyg etc. kommer vi se en förbättring av 
i samband med det arbete som görs med manualen för STFs fjällstugor. Manualen kommer i 
färdigställd form inkludera bra inventarielistor. 
 
Det som motionärerna föreslår är något som redan tidigare uppmärksammats av fler och är nu 
under utvecklande.  
Med anledning av detta föreslår styrelsen att motionen ska bifallas 
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15.9 Motion 9 Angående system för förskottsbetalning i STFs 

fjällstugor 

MOTION ANGÅENDE SYSTEM FÖRSKOTTSBETALNING AV BOENDE I 
FJÄLLSTUGOR  

 
Bakgrund  
Nuvarande system för förhandsbetalning via webben är baserat på det bokningssystem som 
används för bl.a. STFs hotell och vandrarhem, och där fungerar det säkert bra.  
För STFs fjällstugor passar det däremot dåligt. 
 
Det största problemet är att många gäster fortfarande uppfattar att de BOKAT ett boende, när 
de i själva verket bara gjort en FÖRHANDSBETALNING. Denna viktiga skillnad framgår 
visserligen i weblösningen, men alla gäster läser ju inte informationen så noga. På hemsidan 
och på alla utskrivna dokument står det tyvärr genomgående  BOKNING, 
BOKNINGSBEKRÄFTELSE, vilket är väldigt missvisande. 
Om man på STFs hemsida läser vad som registreras under "Gästbetyg" för fjällstugorna, så 
finns det många negativa kommentarer till just systemet för förhandsbetalning och den 
felaktiga terminologi som används där.  
 
Med en allt större andel förhandsbetalningar av logi i våra fjällstugor, är det dags att gå över 
till ett mer  ändamålsenligt system som stödjer just det som vi vill uppnå med 
förhandsbetalningen:  
- minskad kontant- och korthantering på stugplatserna  
- enkelhet för gästen att få lite extra rabatt  
- en enkel och tydlig betalningsbekräftelse att visa för stugvärden att betalning redan har 
gjorts  
 
En ny lösning för webbetalning av logi i fjällstugorna bör kunna leda till bl.a. följande 
positiva förändringar:  
- en betalningsrutin som använder korrekta begrepp för att undvika helt onödiga   
missförstånd 
- eliminering av uppfattningen att stugvärden borde ha förhandsinformation om "bokningen"  
- att vi upplevs som mer professionella med väl fungerande och ändamålsenliga  system  
Vi föreslår att Riksstämman 2018 beslutar uppdra åt STFs ledning: 
 
Att skapa ett nytt eller reviderat system för förskottbetalning av logi i fjällstugor, utan 
att använda begrepp som bokning och bokningsbekräftelse, då det tyvärr av många gäster 
lätt misstolkas och leder till missförstånd och förväntningar som inte alltid kan infrias 
på plats. 
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Motionen presenterades på Fjällstugvärdarnas årsmöte den 20 januari 2018.  
De 80 närvarande stugvärdarna godkände enhälligt motionen och beslutade att ge 
Fjällstugvärdarnas styrelse i uppdrag att, i egenskap av enskilda STF-medlemmar, underteckna 
och skicka in motionen till STFs Riksstämma i maj 2018.  
 
 
Borås 2018-01-20  
Greger Mellbert Olle Thornberg Tommy Bäckborn 
Pär Svensson Malin Kotake MargaretaPersson  
Lena Craméus  

 
 

Styrelsens svar motion 9 – Angående system för förskottsbetalning i STFs 
fjällstugor 

Motionen handlar om att fler och fler gäster väljer att betala för sitt boende i STFs fjällstugor 
på förhand via webben: svenskaturistforeningen.se. Kommunikationen för vad gästen 
egentligen har betalat för är inte tillräckligt tydlig och skapar både en osäkerhet och en 
frustration – både innan och under resan, hos såväl gäst, stugvärd som bokningspersonal. 
Dessutom finns det ett par olika möjligheter att genomföra sin bokning på STFs hemsida som 
var och en har olika förutsättningar att kommunicera såväl vad en fjällstation som fjällstuga 
är – såväl som vad en bokning innebär respektive ”köp av boende i fjällstuga” innebär. 
  
Motionärerna pekar på ett antal utmaningar med nuvarande system. Många gäster uppfattar 
fortfarande att de BOKAT ett boende, när de i själva verket endast gjort en 
FÖRSKOTTSBETALNING. Begreppen ”bokning” och ”bokningsbekräftelse” som dyker 
upp i både bokningsflödet på hemsidan och i bokningsbekräftelsen är missvisande. 
Förslag till lösning enligt motionen är att skapa ett nytt eller reviderat system för 
förskottsbetalning av logi i fjällstugor, utan att använda begrepp som bokning och 
bokningsbekräftelse, då det tyvärr av många gäster lätt misstolkas och leder till missförstånd 
och förväntningar som inte alltid kan infrias på plats. 
 
De utmaningar som motionärerna tar upp är något som STF redan uppmärksammat och en hel 
del arbete har därför redan gjorts och ytterligare insatser är planerade. En del av det som 
redan är planerat är följande: 
 
För att uppnå en bättre gästupplevelse för ”förskottsbetalning av boende i fjällstugor” 
kommer hela bokningsflödet att behöva ses över, det vill säga från den första information 
som möter gästen på hemsidan till information i varje bokningssteg och inte minst den 
slutgiltiga betalningsbekräftelsen. 
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De övergripande frågorna som många av dagens gäster ställer sig handlar om vad en 
fjällstuga respektive fjällstation är och vilken service respektive boendeform erbjuder. För att 
undvika ”inifrån och ut” perspektiv kommer en mindre fokusgrupp att användas för att 
säkerställa ett ”utifrån och in” perspektiv – d v s ett perspektiv som utgår från gästen. 
 
För att uppnå en bättre gästupplevelse för de som ska besöka en fjällstuga och önskar 
förskottsbetala sitt boende kommer den information som presenteras på både systemet för 
hemsidan och systemet för bokningssystemet att ses över med syfte att förtydliga vad en 
förhandsbetalning i en fjällstuga respektive fjällstation innebär.  
 
Sist men inte minst öppnar leverantören för bokningssystemet nya dörrar. Dagens 
bokningssystem är ett standardsystem som utvecklas för fler kunder än endast STF. Med 
bakgrund av detta har särskilda anpassningar i plattformen inte kunnat tillgodoses av 
leverantören till systemet. Trots tidigare insatser för att förtydliga skillnaden mellan följande 
två nyckelbegrepp ser vi nu nya möjligheter: 
Bokning   =>  Köp boende i STF-fjällstuga 
Bokningsbekräftelse => Betalningsbekräftelse  
 
Den digitala utvecklingen hos vår leverantör av bokningssystem möjliggör nu fler plattformar 
för oss att utforska och anpassa utifrån STFs specifika behov för just förskottsbetalning av 
boende i fjällstugor. Målsättningen är att kunna nyttja fler plattformar och tjänster från 
befintlig leverantör och därigenom optimera vår gästupplevelse genom både till exempel 
igenkänning, trovärdighet, säkerhet och en gemensam varukorg. Utöver att utveckla det 
långsiktiga samarbetet som STF och Visit Group har finns det idag ingen etablerad leverantör 
på den svenska marknaden som kan leverera en helhetslösning där bäddar, rum, aktiviteter 
och paket erbjuds i ett och samma ekosystem. Genom att genomlysa möjligheterna till ett 
specifikt flöde för STFs fjällstugor har STF möjlighet att fortsätta vara både resurs- och 
kostnadseffektiva. 
 
Styrelsen hoppas att ovanstående rader har gett en bild av situationen och visar att det som 
motionärerna föreslår kommer att kunna tillgodoses inom ramen för befintligt system.  
 
Med anledning av detta föreslår styrelsen att motionen ska anses vara besvarad.  
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15.10 Motion 10 Angående ILO169 

Motion till STF riksstämma 2018 angående ILO 169 

Bakgrund 
Sedan mitten av 1970-talet har jag vistats mycket i den svenska fjällvärlden. Sedan 2005 har 
jag varje år arbetat som stugvärd åt STF, i både södra och norra stugområdet. Genom åren har 
mitt intresse för livet till fjälls ökat, och jag har blivit mer och mer nyfiken på hur denna 
skenbart orörda vildmark har kunnat nyttjas av människor för boende och renskötsel under 
mer än tusen år utan att sätta synliga spår för den som inte är specialkunnig och vet vad man 
ska söka efter för att kunna notera de diskreta tecken som finns. 
Allt eftersom har jag även lärt mig och börjat förstå vilka enorma intrång som gjorts i denna 
“vildmark” av det svenska samhället. Bara ett exempel på detta: I sjön Akkajaure har 
vattenkraftsutbyggnaden lett till att man i flera omgångar under 1900-talet dämt upp flödet i 
Luleälven så att det nu handlar om 23 höjdmeter lodrätt - vilket motsvarar höjden av ett hus 
med 6 våningsplan - som dämningen omfattar. Detta har inneburit att de sommarvisten, beten 
och renarnas färdvägar som tidigare låg här, nu ligger begravda under vatten. 
Sommarvistet Vaisaluokta har man tvingats flytta flera gånger allt eftersom 
vattenkraftsutbyggnaden krävt ytterligare höjd dämningsgräns i sjön. 
Mer intressant läsning om detta finns i boken: “Vaisaluokta under 100 år”. 
Dessutom har gruvbrytning, vägbyggen, järnvägar, vindkraftsutbyggnad och annan 
urbanisering negativt påverkat möjligheterna att fortsätta att bedriva renskötsel i den svenska 
fjällvärlden. 
Mitt intresse för den samiska kulturen och renskötseln har lett till att jag blivit medveten om 
att det världen runt finns ett antal områden där det finns en liknande situation för de lokala 
urfolken, t ex Inuiter, Aboriginer, Maorier och urfolk i både Nord- och Sydamerika. 
Sedan snart 40 år tillbaka finns en internationell konvention för att uppmärksamma urfolkens 
utsatta position. Flera regeringar i Sverige har haft möjlighet att ratificera denna sk 
urfolkskonvention, ILO 169, t ex 1980, 1990 och 2006 men inte fattat något sådant beslut. 
Det faktum att ett 40-tal berörda länder redan gjort detta och Sverige inte gjort det känns för 
mig ytterst pinsamt och ofattbart! 
Intressant läsning: Googla på ILO-konventionen 169: 
Det finns mycket information att ta del av, t ex: 
Sametingets sajt: https://www.sametinget.se/1054 
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Konventionen_om_ursprungsfolk_och_stamfolk 
Det är högst relevant att utgå ifrån att fjällvärlden i Sverige till stor del är ett betesoch 
kulturlandskap. Här har STF en stor uppgift att fylla som opinionsbildare. Det arbetet tycker 
jag mig se har kommit igång inom STF de senaste åren. Det är 
glädjande att STF tog ställning i gruvfrågan t ex, och att man uppmärksammat 
problemet med indragna nattåg till Jämtland. Men jag skulle vilja se ännu mera 
påverkan från STF när det gäller balansen mellan turistnäring och rennäring. 
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Behovet av att synliggöra rennäringens betydelse i "turistfjällen" och att jobba för en bättre 
balans än i dag är mycket stort för många av oss som finns ute på fjället under turistsäsongen. 
Vi märker också att våra gäster i stugorna och på fjällstationerna har ett stort sug efter mera 
kunskap om rennäringen, hur man bör bete sig när man ser renar på fjället etc. etc.... 
Med ett pragmatiskt synsätt (ur STFs perspektiv) så tror jag att en stärkt urfolkskultur med 
hållbara livsvillkor i fjällvärlden skulle stärka även STFs verksamhet i dessa områden. Jag är 
övertygad om att merparten av medlemmarna vill se sig som, eller bli, erfarna, kunniga och 
hänsynstagande fjällbesökare med en kunskap om områdets alla förutsättningar m.h.t. natur 
och kultur. Och gärna ett personligt nätverk bland de lokalt boende, kanske….. 
 
Rennäringen har ju, bevisat i studier bl.a., en stor funktion för fjällens flora och fauna och är 
därför en förutsättning för att vissa områden ska kunna vara tillgängliga för besökare. 
Rennäringen har alltså ett hållbarhetsperspektiv med konsekvenser för alla som vill vistas i 
fjällen. 
 
Yrkande  
Att STF centralt verkar för opinionsbildning i frågan om ratificering av 
konventionen ILO 169. 
Det skulle vara en tydlig markering att STF står för hänsyn och hållbarhet vad gäller sina 
åtaganden inom fjällturismen. 
Det yttersta målet med mitt yrkande är att Sveriges Regering ratificerar konventionen ILO 
169 för urfolkens möjligheter. 
 
 
Ebba Bringert medlem nr 8536237 
Bomplansvägen 4 
83541 Dvärsätt Epost: ebba@bringert.com Tel: 0705716202 
 
 

Styrelsens svar på motion 10 angående ILO 169 

Motionären lyfter en viktig, men också komplex fråga. STF värnar om en god relation till 
samerna och precis som motionären är inne på är det viktigt att förstå att när vi är till fjälls så 
är vi gäster i renens rike. Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen 
samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd. Detta kräver 
förståelse och hänsyn från turister och friluftsutövare och STF försöker i så många 
sammanhang som möjligt informera om detta och samtidigt föra dialog med samerna i de 
områden där STF verkar. Vidare söker vi ofta samarbeten med samer när det gäller inköp av 
produkter och tjänster till vår fjällverksamhet. STF arbetar också aktivt för att hitta en bra 
balans mellan turistnäringens och friluftslivets intressen i relation till rennäringen. 
 
Under hösten 2017 svarade STF på en remiss avseende ”Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket”. Förslaget som var ute på remiss handlade om att en ny och särskild ordning 
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ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna. Syftet är att främja och 
stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. 
Förslaget liknar den ordning som finns i Norge och är utformat mot bakgrund av bl.a. 
rekommendationer som internationella granskningsorgan har lämnat. Förslaget är även i linje 
med den nordiska samekonventionen som Finland, Norge och Sverige och de tre ländernas 
sameting färdigförhandlade i januari 2017. STF bjöds in att svara på remissen och ställde sig 
positivt till förslaget.  
 
Det som motionären föreslår är dock något helt annat än den ovan beskrivna remissen. För att 
ge ett så bra svar som möjligt har styrelsen förutom att läsa på i frågan även tagit in juridisk 
konsultation. Detta för att försöka förstå vad en ratificering av ILO 169 skulle innebära. 
Styrelsens bestämda uppfattning är att om STF ska driva opinion i frågan måste vi förstå vad 
en ratificering skulle leda till.  
 
Sveriges riksdag har två gånger röstat nej till att ratificera ILO 169. Samtliga partier utom V 
har varit emot. Konstitutionsutskottet som förbrett ärendet har avrått att Sverige inför 
konventionen. Sveriges kommuner (SKL) har också avrått och motståndet i fjällkommunerna 
är starkt. 
 
Gunnar Lassinantti (tidigare verksam vid Olof Palmes center, Norrbottensstockholmare, 
folkbildare och socialdemokrat utan partiuppdrag) skrev 2015 följande om läget här i Sverige:  
”Den officiella förklaringen till att Sverige inte skrivit under har sagts vara att 
markrättigheter och jakt- och fiskerättigheter redan utreds. En inofficiell förklaring torde 
vara att konventionen är oklart formulerad vad gäller rättigheter till mark och vatten. Och 
det finns en oro för att oändliga, tidskrävande och dyrbara rättsliga processer skulle bli 
följden. Konventionen är inte heller tydlig vad gäller begreppet ”ursprungsbefolkning”. 
Handlar den enbart om renskötande samer och fiskesamer? Ska andra samer räknas in? För 
att inte tala om hur rättigheterna skulle påverkas för icke samer i fjällkommunerna.” 
 
Styrelsens slutsats är att frågan om ratificering av ILO 169 är oerhört komplex och att STF 
som organisation vare sig kan överblicka eller ta ställning till alla de konsekvenser som en 
ratifikation bär med sig och vi bör därför inte heller verka för att Sverige ska ratificera 
konventionen. Styrelsen anser dock att svenska staten framöver ska ta långtgående hänsyn till 
vad som behövs för bevarandet av samernas näringar och kultur och STF kommer att fortsätta 
sitt arbete med såväl kunskapsspridning som att verka för en bra balans mellan 
turistnäringens och friluftslivets intressen i relation till rennäringen.  
 
Med anledning av ovan föreslår styrelsen att motionen ska avslås. 
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15.11 Motion 11 Angående direktanslutning till lokalavdelning 
 
STF Jämtland Härjedalen 

2017-12-20 
 

INFÖRANDE AV DIREKT MEDLEMSKAP TILL LOKALAVDELNING 

I STF stadgar, § 3 anges att ”medlem i STF kan efter anmälan bli medlem i en eller flera 
lokalavdelningar”. STF lokalavdelning Jämtland Härjedalen anser detta system med särskild 
anmälan till lokalavdelningen är felaktigt ur flera synvinklar och förordar att STF övergår till 
att vid anslutning till STF så blir man automatiskt medlem i lokalavdelning men om man så 
önskar så ges möjlighet enbart tillhöra riksorganisationen. Frågan prövades vid 2016 års 
riksstämma men - efter styrelsens förslag – så avslog riksstämman motionen. Vi anser tiden 
nu är mogen för en förändring och redovisar i det följande vårt förslag och de invändningar 
som förelegat. 
 
Vi anser en direkt anslutning till lokalavdelningen är det mest föreningsdemokratiska. På det 
sättet får alla 240 000 medlemmar möjlighet påverka och delta i diskussionen i sina hemorter. 
Lokalavdelningarna kan då uppträda på ett annat sätt i t ex opinionsbildning när man har 
mandat från alla medlemmar. De som så önskar kan avstå från tillhörigheten till 
lokalavdelningen då man kan ha haft andra skäl att bli medlem i STF; t ex rabatt vid boende, 
tåg, etc. 
 
Det har nu gått snart sex år sedan beslutet om förändringen från kretsar till lokalavdelningar. 
Förhoppningen att det nya systemet skulle innebära en mängd nya lokalavdelningar har 
knappast förverkligats. Det är naturligtvis ett praktiskt problem att största lokalavdelningarna 
skulle ha tiotusentals medlemmar och det skulle leda till stora administrativa problem för att 
lösa t ex frågan om utskick eftersom man bara har e-postadresser till ca 20 % av 
medlemmarna. Detta torde väl enklast lösas genom att i fortsättningen ta in e-postadresser 
och förmedla information på detta sätt fortsättningsvis. Vi inser naturligtvis att praktiska 
problem kan uppstå men som i vilken demokratisk organisation som helst så måste de ju 
kunna lösas. De allt övervägande antalet organisationer av folkrörelsekaraktär klarar ju detta. 
 
Naturligtvis är alla lokalavdelningars aktiviteter öppna för alla medlemmar i STF vare sig 
man är medlem i lokalavdelningen eller ej. Det är inget skäl att inte se till att alla medlemmar 
får informationen om lokalavdelningens aktiviteter. Det är tvärtom ”självmål” att inte 
informera om de aktiviteter som pågår. Vi medverkar bl a på Jamtli Julmarknad i Östersund 
med 25 000 besökare för att informera om STF och möter där många medlemmar som inte 
har en aning om lokalavdelningens aktiviteter eller hört talas om lokalavdelningen. 
 
I sitt avstyrkande till en motsvarande motion vid 2016 års riksstämma ansåg styrelsen det 
olyckligt förändra ett system som enbart fått verka under tre år. Det har nu gått ytterligare två 
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år och vi tycker vi kan se negativa konsekvenser av nuvarande systemet och då finns det 
anledning ompröva nuvarande förhållande. 
 
Mot bakgrund av ovanstående förordar vi  
 
- att person som ansöker om medlemskap i STF skall automatiskt tillföras den 
lokalavdelning som överensstämmer med den sökandes hemort 
- ansökande person som vill tillhöra annan lokalavdelning ge möjlighet till detta 
- om den som söker medlemskap enbart vill tillhöra riksorganisationen ges möjlighet till 
detta vilket kan framgå av medlemsansökan 
 
För Jämtland Härjedalens lokalavdelning 
 
Styrelsen 
Bengt Marsh 
 
 

Styrelsens svar på motion 11 – Angående direktanslutning till lokalavdelning 

Precis som motionären påpekar var frågan uppe vid 2016 års riksstämma och avslogs då av 
ombuden. Styrelsen tog i samband med detta till sig synpunkter gällande kännedomen om 
lokalavdelningarna och möjligheten att ansluta sig. Sedan 2017 skickas bland annat riktad e-
postinformation om varje lokalavdelning till samtliga inom respektive lokalavdelnings 
upptagningsområde som har en e-postadress. E-posten skickades vid två tillfällen (vår och 
höst) under 2017 och resulterade i många anslutna medlemmar till lokalavdelningarna. 
Motsvarande utskick kommer att göras även under 2018. Alla nya STF-medlemmar 
informeras också i ett välkomstbrev från STF om möjligheten att aktivera sig lokalt. I varje 
nummer av Tidningen Turist kan man också läsa om lokalavdelningarna. Under 2018 
kommer dessutom STF att börja använda sig av ett nytt system för kommunikation med 
medlemmarna. I de kommunikationsflöden som det nya systemet möjliggör kommer 
erbjudande om anslutning till lokalavdelning att ingå.  
 
Styrelsen upplever också att det från de allra flesta lokalavdelningar är en positiv respons på 
att medlemmarna får välja att ansluta sig och alltså inte ansluts automatiskt. Bland annat anser 
flera lokalavdelningar att det numera är ett mer lätthanterligt antal medlemmar för att kunna 
hantera till exempel utskick, information och aktivering lokalt. 
 
Motionären vill att medlemmen automatiskt ska anslutas till den lokalavdelning som 
överensstämmer med medlemmens hemort alternativt välja att inte bli ansluten lokalt. Idag 
har STF inte lokalavdelningar på alla orter och enligt stadgarna är det heller inget hinder att 
lokalavdelningar överlappar varandra geografiskt. Detta gör att det rent praktiskt blir 
komplicerat med en direktanslutning. Vi ser också en risk med att lägga till ytterligare val i 
den process där man blir medlem. Ju fler val desto större är risken att medlemsregistreringen 
avslutas innan den är komplett. 
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Utifrån upplevelsen att dagens system fungerar bra, att STF informerar om 
lokalavdelningarna i samtliga sina kanaler och att medlemsantalet i många lokalavdelningar 
skulle bli för högt för att hantera kommunikation och aktivering av medlemmarna, föreslår 
styrelsen att motionen avslås. 
 
Styrelsen förslår stämman att motionen ska avslås 
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15.12 Motion 12 Angående lokalavdelningsrepresentant i STFs 

styrelse 
 
Svenska Turistföreningen, Stockholm 
e-post: riksstamma@stfturist.se 
 
Motion till 2018 års riksstämma  Sydvästra Skåne 25 januari 2017 
 
 

Lokalavdelnings representant i STF:s styrelse 
 
I nuvarande sammansättning av STF styrelse finns ingen representant från STF lokal- 
avdelningar. Enligt 2016 årsredovisning var 5,94% av medlemmarna anslutna till en 
lokalavdelning, dvs 14 035 medlemmar utav 236 318 medlemmar.  
 
För att säkra lokalavdelningarnas inflytande på beslut inom föreningen och stärka dess 
framtida engagemang i föreningen föreslår vi: 
 

‐ Att STF styrelse alltid skall bestå av 1 ledamot som har sin bas i någon av STF 
lokalavdelningar i riket. 
 

‐ Att det i valberedningens uppdrag alltid skall ingå att hitta en lämplig kandidat från STF 
lokalavdelningarna. 

 
Styrelsen 
Lokalavdelning STF Sydvästra Skåne 
 
 

Styrelsens svar på motion 12 Angående lokalavdelningsrepresentant i STFs 
styrelse 

Styrelsen håller med motionären om att kompetensen i styrelsen gällande ideellt och lokalt 
engagemang kan behöva breddas. Styrelsen håller dock inte med om att kompetensen enbart 
bör gälla engagemang i en lokalavdelning. STF erbjuder idag en mängd olika 
engagemangsformer och det är många ideella som jobbar med föreningens bästa för ögonen.  
 
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen men föreslår istället riksstämman att 
besluta 
 
- att i instruktionen för valberedningen föra in att en person med kompetens och erfarenhet av 
ideellt engagemang inom STF ska ingå i styrelsen.  
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15.13 Motion 13 Angående geografisk spridning i STFs styrelse 
 
Svenska Turistföreningen, Stockholm 
e-post: riksstamma@stfturist.se 
 
Motion till 2018 års riksstämma  Sydvästra Skåne 25 januari 2017 
 
 
 

Geografiskspridning på ledamöter i STF:s styrelse 
 
Nuvarande sammansättning av STF:s styrelse är mycket Stockholmsbaserad. Om vi 
inkluderar personalrepresentanterna är 64% Stockholmsbaserade, dvs 7 personer utav 11 
personer.  
 
Stockholmsbaserade är den tolkning vi gör utifrån bostadsort som styrelseledamöterna 
presenteras med på STF:s hemsida under Stötta/Engagera dig/Föreningsdemokrati/Styrelse. 
 
För att säkra inflytande och ett lokalt engagemang från hela riket, samt att även spegla 
Svenskafolkets fördelning inom riket föreslår vi: 
 

 Att STF:s styrelse alltid skall bestå utav minst 50% ledamöterna som har sin bas utanför 
storstadsregionen Stockholm. 

 

 Att det i valberedningens uppdrag alltid skall ingå att hitta lämpliga kandidater som har 
sin bas utanför storstadsregionen Stockholm till de olika förtroendeposterna i STF:s 
styrelse så att minst 50 % av ledamöterna har sin bas utanför storstadsregion Stockholm. 

 
Styrelsen 
Lokalavdelning STF Sydvästra Skåne 
 
 

Styrelsens svar på motion 13 – Angående geografisk spridning i STFs styrelse 

Styrelsen håller med om att den nuvarande styrelsens geografiska spridning inte är optimal. 
Vid riksstämman 2016 antogs en ny valberedningsinstruktion där det står att läsa: 
”Valberedningen bör ta hänsyn till kandidaternas intresseinriktning, kompetens och nätverk i 
samhället, beredskap att sätta av tid samt ålder, kön, regional spridning i förslaget till de olika 
grupperna.” 
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Inför valen vid riksstämman 2018 är det första gången valberedningen jobbar enligt den 
fastslagna instruktionen. När det gäller styrelsens sammansättning bör man därför ha 
överseende med att det kan ta ett par riksstämmor innan instruktionen till fullo följs. Detta 
eftersom det kan anses olämpligt att byta ut personer i styrelsen som uppfyller andra delar av 
instruktionen som kompetens, ålder kön osv, enbart för att få en bättre geografisk spridning. 
Styrelsen är dock övertygad om att valberedningen tar till sig både motionärens intention och 
vad som redan står i valberedningsinstruktionen i sitt kommande arbete.  
 
Styrelsen förslår stämman att motionen ska anses besvarad.  
   

53



 
 

15.14 Motion 14 Angående stugor – en sammanhängande led 

 
 

Kiruna 2018-01-18 

EN SAMMANHÄNGANDE LED LÄNGS DEN SVENSKA FJÄLLKEDJAN 

 
BAKGRUND 
I vår fjällvärld har STF 14 fjällstationer och 45 fjällstugor (enligt hemsidan). Sammanhängande 
ledsystem med möjligheter till boende i STF anläggningar inom ”obrutet fjäll” finns i Grövelsjö-och 
Jämtlandsfjällen. N E14 och vidare norrut till Hemavan är det däremot ”tunt” med STF anläggningar. 
I södra Lappland mellan Hemavan till Ammarnäs finns anläggningar men vidare över Adolfström till 
Kvikkjokk blir det magert igen. Från Kvikkjokk till Abisko eller Nikkaluokta finns goda möjligheter 
till STF boende. Vårt nordligaste fjällområde N Torneträsk och vidare till Treriksröset har endast två 
stugplatser. 
 
Sammanhängande led (leder) finns från Treriksröset till Grövelsjön. Däremot finns inte STF 
anläggningar i form av fjällstationer, vandrarhem, fjällstugor eller vindskydd med 
övernattningsmöjlighet längs hela sträckan. 
På vissa delar längs ”leden” går det beroende på årstid att finna boende i andra stugor (privata, 
länsstyrelse, skoterföreningars eller stugbyar) men inte överallt. 
 
Turvandrandet i fjällen tycks enligt rapporter öka, vilket ju är glädjande. Kungsledens norra del börjar 
nu bli rätt sliten och vissa stationer och stugor ”överfulla” under högsäsong. När nås gränsen för 
införande av obligatorisk bokning? En breddning av turvandringen och erbjudande av ”nya” 
anläggningar och områden tycker jag är önskvärd, så att STF kan erbjuda övernattningsmöjligheter 
längs hela leden efter fjällkedjan från Treriksröset till Grövelsjön. 
Detta behöver inte med nödvändighet innebära att STF skall nybygga eller äga alla anläggningar. Nya 
samarbets-former (om det behövs) kanske kan hittas, men där STF-flaggan/skylten finns rest/anslagen 
vid anläggningen. 
En utvecklings- och genomförandeplan med denna inriktning tycker jag bör utarbetas. 
 
FÖRSLAG 
 
I syfte att möta en trend med ett ökat fjällvandrande bör STF kunna erbjuda övernattnings-möjligheter 
längs hela fjällkedjan från Treriksröset till Grövelsjön. Jag föreslår därför att: 
 

 STF utarbetar och fastställer en långsiktig målsättning för en sammanhållen led med 
övernattningsmöjligheter i stugor(motsvarande) längs hela fjällkedjan mellan Treriksröset 
och Grövelsjön 

 STF i ett första skede upprättar avtal med redan befintliga aktörer 
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 STF därefter ensamt eller i samarbete med andra aktörer utformar och låter uppföra de 
kompletterande anläggningar som kan vara nödvändiga för att nå målsättningen. 

 
 

 
Björn Lundquist, medlemsnummer 054 9 502 311 
Glimmervägen 54 
981 40 Kiruna 
 
 

Styrelsens svar på motion 14 – Angående stugor – en sammanhängande led 

Precis som motionären så ser styrelsen också ett ökande intresse för vandring, vilket är 
oerhört glädjande. Under senare tid har STF lagt mycket tid på vandringsfrågan och har bland 
annat gjort en förstudie för att titta närmare på hur STF kan ta tillvara på den växande 
vandringstrenden och erbjuda såväl nya som vana vandrare attraktiva produkter och tjänster. 
Frågan är dock vilken typ av vandring det är som efterfrågas och vad STF ska satsa på. Som 
förening har vi begränsat med resurser och måste noga avväga vilka satsningar som ska göras. 
Vi tror precis som motionären att STF behöver bredda vandringserbjudandet och lyfta fram 
andra delar än Norra Kungsleden. Däremot är det inte styrelsens uppfattning att det är en 
satsning på vandring med övernattningar mellan Grövelsjön och Treriksröset som är det som 
har högst prioritet. Vi ser att efterfrågan från våra medlemmar och gäster framförallt handlar 
om rundturer (detta framkom tydligt i den förstudie kring vandring som STF gjorde under 
2017) och att det är betydligt kortare sträckor som efterfrågas. Om vi vill få bukt med delar av 
den problematik som motionären lyfter fram bör STF istället satsa på att utveckla fler 
rundturer och kommunicera ut dessa.  
 
Det pågår också ett arbete med STFs etableringsstrategi, d v s en strategi för var i landet STF 
ska erbjuda boenden, och det är en fråga som är uppe på styrelsens bord med jämna 
mellanrum. Frågan har aktualiserats ytterligare i samband med att STF tog fram en ny 
boproduktstrategi under 2017. Det är dock styrelsens bedömning att en satsning på boenden 
längs med sträckan Grövelsjön – Treriksröset kommer att vara resurskrävande både i tid och 
pengar samtidigt som det är osäkert om en sådan satsning skulle ge de positiva effekter som 
efterfrågas. 
 
Med anledning av ovan föreslår styrelsen att motionen ska avslås. 
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15.15 Motion 15 . Angående valet av medlemsombud 
 

STADGEÄNDRING ORGANISATION § 5 

BAKGRUND 
Riksstämman 2010 beslutade om ny demokratisk ordning i STF. Den nya ordningen har nu 
verkat vid stämmorna 2012, 2014 och 2016 samt kommer för fjärde gången att genomföras 
vid stämman 2018. Modellen har kontinuerligt fått omprövas och önskemålet om ett 
väsentligt högre valdeltagande 2016 infriades inte. 
Den senaste perioden har undertecknad verkat som medlemsombud. Mina intryck har 
förstärkts avseende lokalavdelningarnas betydelse och att konstruktionen med valda 
medlemsombud genom direktval efter riksnomineringen inte synes fylla något ändamål. 
Istället har skapats en organisation inom STF, som ej underifrån (gräsrotsnivå) verkar vara 
efterfrågad och vilken drar resurser och skapar onödigt merarbete.  
18 januari 2018 finns 63 lokalavdelningar enligt STF hemsida. I dessa avdelningar finns de 
STF medlemmar som verkligen engagerar sig i och för föreningen. De har ju själva anmält 
sig till och blivit medlemmar i en eller flera lokalavdelning-ar. Med samma strävan om 
demokratisk legitimitet, som var drivande inför förändringen 2010, skulle medlemsombuden 
kunna väljas från/genom lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning blir en valkrets.  
Motståndaren mot denna modell säger då omedelbart – det är ju bara en återgång till tiden 
före år 2010 med kretsar och stämmoombud. Nej, säger jag, det är en väsentlig skillnad 
mellan dåtidens kretsar och nutidens lokalavdelningar. Skillnaden består i det aktiva valet 
som medlemmarna gör av tillhörighet i en eller flera lokalavdelning-ar. 
Vid lokalavdelningarna sker huvuddelen av föreningens ideella arbete. Medlemmarna i 
lokalavdelningarna påverkar dessas verksamhet, får en god allmän insikt om STF och bland 
medlemmarnas skara torde lämpliga medlemsombud kunna återfinnas. Icke lokalanslutna 
medlemmar kontaktar närmaste lokalavdelning för att framföra synpunkter eller väcka frågor. 
Det motstånd som tidigare visats mot representation/närvaro från lokalavdelningarna vid 
riksstämman är för mig svårförståeligt.  
 
Med den nu rådande modellen är det ju uppenbart att ombud riskerar att bara representera sig 
själva om de inte är eller har blivit medlem i en lokalavdelning. Med den föreslagna modellen 
får vi båda medlemsombud och representation vid stämmorna av lokalavdelningarna. 
 
FÖRSLAG 
Med syftet att tillvarata den kunskap och engagemang som finns i lokalavdelningarna, minska 
administration och kostnader föreslår jag att; 

- Medlemsombud väljs genom lokalavdelningarna och med första val enligt nya modellen vid  
          avdelningarnas årsmöten 2020 
- Nuvarande medlemsombud tillfrågas av respektive lokalavdelning om villighet att kvarstå till 
           årsmöte 2020  
-   Nyval av medlemsombud i lokalavdelning, som ej ännu har ombud i avdelningen, genomförs  

  före 2018-11-01 liksom nödvändiga nyval för ersättning av ombud som avsäger sig att 
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  kvarstå till 2020 
-  Medlemsombud kan väljas om högst två gånger 
- Val till någon nomineringskommitté genomförs ej vid året riksstämma 
- Riksstämman ger styrelsen uppdraget att utforma erforderlig(a) stadgeändring(ar) och 

praktiska tillämpningsanvisningar. 
praktiska tillämpningsanvisningar. 

 
Björn Lundquist, medlemsnummer 054 9 502 311                          Bilaga 1 
Glimmervägen 54  981 40 Kiruna                           Utkast till utformning 
av § 5 
 

 
              Bilaga 
1 
UTKAST TILL STADGEÄNDRINGENS FORMULERING 
§ 5 
Riksstämman består av (lägst 40 och högst 59 )medlemsombud vilka väljs i /av 
lokalavdelningarna.(varav 50 väljs av föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en 
valkrets omfattande hela Sverige. Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att 
medlemmarna fått möjlighet att föreslå kandidater.) Nominering av medlemsombud sker inför 
lokalavdelnings årsmöte, vid vilket val sedan sker det år stämman genomförs. 
Medlemsombuden utses senast under februari (december) månad det år ordinarie riksstämma 
äger (har ägt) rum, deltar vid riksstämman och verkar sedan som medlemsombud under 2 år 
fram till att nästa val är avslutat. (Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén 
som väljs på riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande 
riksstämma. Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger.) 
(Nomineringskommitténs uppdrag,) Medlemsombudens uppdrag, (valberedningens uppdrag) 
och valens genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda instruktioner. 
Anmärkning; 
 
Nuvarande formulering och med ny text i rött och inom (--------) det som föreslås strykas. 
 
 

Styrelsens svar på motion 15 – . Angående valet av medlemsombud 

Precis som motionären skriver infördes en ny demokratisk ordning i STF i och med 
riksstämman 2010. Efter det har demokratin justerats något vid varje riksstämma. Vid senaste 
riksstämman beslutades bland annat att STF ska jobba med medlemsombud. Tanken med 
medlemsombuden är att de väljs cirka 1,5 år innan riksstämman för att under denna tid få en 
god inblick i STFs verksamhet och vara delaktig i arbetsgrupper och processer. Det ingår 
också i medlemsombudens uppdrag att ha regelbunden kontakt med lokalavdelningarna.  
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När STF 2010 införde en ny demokratisk ordning gick vi från en medelålder på ombuden på 
cirka 65 år till en medelålder på cirka 50 år. Senaste åren har fördelningen män och kvinnor 
varit så gott som jämn och den geografiska spridningen har varit bra. Dessutom har ombuden 
flera skilda intressen och bakgrunder och brinner för olika frågor inom STFs verksamhet. 
Engagemanget under riksstämmorna har höjts då de ombud som är där och representerar 
medlemmarna är där för att de själva kandiderat som ombud, vilket styrelsen är övertygade är 
en viktig drivkraft.  
 
Motionären föreslår nu att medlemsombuden bör utses genom lokalavdelningarna där varje 
lokalavdelning skulle vara en valkrets. Motionären föreslår att valet ska ske vid 
lokalavdelningarnas årsmöten i februari månad samma år som riksstämman äger rum. Med 
detta förslag anser styrelsen att mycket av det vi har byggt upp gällande STFs demokrati 
kommer att gå förlorat. Bland annat hela tanken med att medlemsombuden utses 1,5 år innan 
stämman för att vara väl insatta i verksamheten. Med motionärens förslag skulle vi återigen få 
ombud som väljs 3 månader innan stämman, vilket är en kort tid för att sätta sig in i STFs 
verksamhet. För även om engagemanget i våra lokalavdelningar är stort, är det relativt få som 
är insatta i större frågor som rör hela STF. Desto fler är insatta i vad som sker på lokal nivå 
och inom det egna geografiska området kopplat till turistiska frågor. Motionären menar också 
att det är i lokalavdelningarna de verkligt engagerade medlemmarna finns. Styrelsen håller 
med om detta, men vill framhålla att engagerade medlemmar finns även på annat håll, och att 
det inte är osannolikt att denna grupp kommer att fortsätta växa sig betydligt större i 
framtiden. Och styrelsen vill säkerställa att alla medlemmar, oavsett engagemangsform, bör 
ha samma möjlighet att väljas som ombud till riksstämman.  
 
Även i dagens system har lokalavdelningarna alla möjligheter att föreslå ombud till 
riksstämman. Det är dock tyvärr väldigt få ombudsförslag som kommer från 
lokalavdelningarna. Det låga röstetalet som motionären pekar på är relativt i styrelsens ögon. 
I senaste valet röstade cirka 2 600 medlemmar. Detta torde motsvara ungefär samma röstetal 
som röstar vid lokalavdelningarnas årsmöten. 
 
Med ovan givna motiveringar förslår styrelsen att motionen avslås.  
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15.16  Motion 16 Angående föreläsningar om fjällsäkerhet och 

allemansrätten 
 
Motion till STFs Riksstämma maj 2018  
Förslagsställare: STF Umeregionen/ Ulla Bång medlemsnr. 2670107 och Anders Forsberg 
medlemsnr. 3133824  
 
Titel: Direktsända föreläsningar om fjällsäkerhet och allemansrätten  
STF strävar efter att göra det möjligt att upptäcka Sverige på ett hållbart sätt samt värna och 
informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv, vilket framgår 
av ändamålsparagrafen m. fl. i stadgarna. Marknadsföringen har varit lyckad och allt fler 
människor vandrar i vår vackra låglandsnatur och i fjällen. Att vistas i skog och mark kräver 
dock att man tar hänsyn till naturen och att man tar ansvar för sin egen säkerhet.  
Från STFs hemsida finns en länk till Fjällsäkerhetsrådets hemsida där man kan läsa om 
fjällsäkerhet och få tips och råd inför turen och till Naturvårdsverkets hemsida med 
information om allemansrätten. Detta är givetvis bra men sannolikt skulle budskapen kunna 
spridas mer och få större genomslagskraft om människor fick möjlighet att lyssna till 
engagerade och professionella föreläsare. Vi föreslår därför att:  
STF i samarbete med Studiefrämjandet arrangerar rikstäckande, regelbundet 
återkommande direktsända föreläsningar med professionella föreläsare i ämnena 
fjällsäkerhet och allemansrätten.  
PR-värdet av sådana aktiviteter borde vara avsevärd och att intresset är stort råder inga tvivel 
om. När STF lockar besökare ut i naturen är det självklart att också försöka bidra till 
kännedom om regelverk och säkerhet. Dessa frågor är inte minst viktiga för våra utlandsfödda 
medborgare. Det är dessutom mera hållbart att en föreläsare når ut till väldigt många med 
teknikens hjälp utan att behöva resa land och rike runt. På detta sätt kan också kvalitén på 
föreläsningarna hållas mycket hög och bli densamma för alla medlemmar oavsett bostadsort 
och den lokala avdelningens ekonomiska förutsättningar. 
 
 

Styrelsens svar på motion 16 - Angående föreläsningar om fjällsäkerhet och 
allemansrätten 

Styrelsen delar motionärernas syn på vikten av att nå ut med den här typen av 
kunskapsspridning. STFs verksamhetsplan för 2018-2019 är full av exempel på aktiviteter 
som går i linje med just detta. Ordet kunskap finns med som en röd tråd i verksamhetsplanen 
och framförallt ses kunskap som en viktig ingrediens i att sänka trösklar och göra friluftslivet 
tillgängligt för fler. I höstas direktsändes t ex en vandringsföreläsning som ägde rum i 
Stockholm och planeringen av Fjällets dagar 2018 – och hur innehållet i dessa dagar ska 
kunna kommuniceras till fler än de som är på plats – är redan i full gång. Detta är bara två 
exempel av många. I STFs verksamhetsplan står det inte uttryckligen att kunskapsspridningen 
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ska ske i samband med Studiefrämjandet (men de är en viktig samarbetspartner) och det står 
inte heller att det ska vara i form av direktsända föreläsningar. Ibland kan det vara mer 
relevant att t ex spela in en film än att direktsända. Ibland krävs det andra samarbetspartners 
för att nå rätt målgrupp. Styrelsens poäng är att STF är i full gång med att göra mer av den 
typen av arbete som motionären beskriver och det är styrelsens ambition och önskan att 
fortsätta med detta. 
 
Med hänvisning till ovan föreslår styrelsen att motionen ska anses vara besvarad. 
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15.17 Motion 17 Angående redovisning av antalet röster i valet 

DEMOKRATESERING AV STF 

För en del år sedan infördes att medlemmarna fick rösta på ett urval av kandidater. Det är ju 
början på en demokratisering. Men man fullföljde inte. Man presenterade inte för 
medlemmarna röstresultatet. Vad man gjorde var att några i ett slutet rum räknade rösterna 
och sedan meddelade vilka som skulle representera medlemmarna på Riksstämman. Detta 
utan att på något sätt stödja uttagningen genom att visa röstningsresultatet. Medlemmarna har 
rätt att veta hur röstningen utföll. 
Därför är det viktigt att vid nästa medlemsröstning, om det blir fler för förra Riksstämman 
beslutade att det var bättre om dom satt kvar än att medlemmarna skulle få välja, att det 
genomförs under demokratiska former. Dvs att röstningssiffrorna för resp kandidat 
presenteras. Gör man inte det, kan STF inte kalla sig en demokratisk organisation. 
 
 
Med stöd av ovanstående yrkar jag: 
 
att röstsiffrorna för resp kandidat presenteras. 
 
 
Lycksele 2018-01-31 
Sten Troberg, medlnr 100721463 
STF Södra Lappland 
 
 

Styrelsens svar på motion 17 – Angående redovisning av antalet röster i valet 

 
Frågan angående redovisning av exakta röstsiffror för respektive kandidat i samband med 
STFs medlemsombudsval har tidigare ställts av motionären i samband med val av ombud till 
STFs riksstämma. Styrelsen är av uppfattningen att exakta röstsiffror inte ska presenteras. 
Detta då det är viktigt att varje kandidat upplever sig vara där på samma mandat och villkor 
som alla andra och inte upplever sig vara mer eller mindre värd på grund av antalet röster hen 
fått.  
 
Valet granskas av STFs förtroendevalda lekmannarevisor som stämmer av att valet och en 
eventuell lottning går riktigt till väga. Revisorn stämmer av att det är de som fått flest röster 
som presenteras som valda och att de 10 suppleanterna utses på rätt sätt.  
 
Med ovan givna motivering förslår styrelsen att motionen avslås 
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VALBEREDNINGENS 

FÖRSLAG 
Riksstämma 2018 

 

 
Dagordningspunkt 16-20 

 

 

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG  

Valberedningen har utgjorts av Torgny Håstad, sammankallande, Ola Bergqvist, 
Göran Forsell, Christina Frimodig och Gunnel Ragnhult. 
 

Styrelseledamöter 

Mandatperioden går ut vid riksstämman 2018 för samtliga ledamöter. Den nya 
mandatperioden sträcker sig fram t.o.m. riksstämman 2020. 
Valberedningen har fått preliminära besked om att flera ledamöter står till 
förfogande bara för ytterligare en mandatperiod. För att få en jämnare förnyelse har 
vi velat påbörja denna redan den kommande mandatperioden. Vi föreslår därför tre 
nya styrelseledamöter. Vi har strävat efter att sammantaget få en god kompetens i 
fråga om ledning av en medlemsorganisation med en betydande affärsverksamhet 
samt med ideella och kulturella mål. Det har även eftersträvats att styrelsen ska ha 
ett för STF betydelsefullt nätverk. 
 

Valberedningen föreslår: 
Peter Nygårds som ordförande (omval) 
 
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) 
 
Peter Fredman som ledamot (omval) 
 
Anna Klingspor som ledamot (omval) 
 
Pia Jönsson-Rajgård som ledamot (omval) 
 
Tomas Bergenfeldt som ledamot (omval) 
 
Sara Revell-Ford som ledamot (nyval) 
 
Putte Eby som ledamot (nyval) 
 
Oscar Diös som ledamot (nyval) 
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Peter Nygårds, ordförande (omval som ordförande) 
Peter är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Han har varit 
statssekreterare i Näringsdepartementet och VD för Svensk Kärnbränslehanering. 
Från 2003 arbetade han som direktör på Swedbank med ansvar för bl.a. 
omvärldsrelationer. 2010 slutade han sin anställning där och är seniorrådgivare och 
konsult åt flera uppdragsgivare i offentlig och privat sektor. Peter är också styrelse-
ordförande i Mittuniversitetet och Ecoclime B. Han är styrelseledamot i Svenska 
Miljöinstitutet samt ordförande i dess ägarstiftelse. Peter är född 1950, bor i 
Stockholm och är ledamot i STFs styrelse sedan 2004. 
 
Ingrid Petersson ,vice ordförande (omval som vice ordförande) 
Ingrid, född 1958, är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar 
forskning kring miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Hon är civilekonom 
och har bl.a. arbetat på finans-, miljö- och socialdepartementen. Under åren 1998–
2002 var hon överdirektör i Riksförsäkringsverket och 2002–2006 statssekreterare i 
Jordbruksdepartementet. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom 
AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag i både statliga myndigheter och 
aktiebolag. Ingrid bor i Stockholm men är född och uppvuxen i Småland, där hon 
tillbringar en stor del av sin fritid.  
 
Peter Fredman (omval) 
Peter är professor i naturturism och verksam vid Mittuniversitetet i Östersund 
(turismforskningsinstitutet ETOUR) samt Norges Miljö- och Biovetenskapliga 
Universitet (NMBU) söder om Oslo. Han är utbildad jägmästare och journalist, 
doktor i skogsekonomi samt docent i turismvetenskap. Peter har tidigare arbetat på 
Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Under större delen av sitt yrkesliv har 
han varit verksam i olika forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot 
bl.a. fjällturism, besöksnäringar, nationalparker, deltagande i friluftsliv och dess 
ekonomiska effekter samt företagande inom naturturism. Han var 2006–2012 
ansvarig för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring och har medverkat i 
utformningen och uppföljningen av den nationella friluftspolitiken. Peter är 
medförfattare till flera böcker om friluftsliv. Privat har han ett stort intresse för 
friluftsliv i olika former, gärna till fjälls eller i kajaken. Peter har gått Ideell Arenas 
program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Han är född 1965. 
 
Anna Klingspor (omval) 
Anna Klingspor är skåning, boende i Stockholm. Hon är född 1959 och 
civilekonom. Anna har arbetat med varumärkesfrågor och affärsutveckling under 
hela sitt yrkesliv, både som anställd på bl.a. Arla Foods, Vin&Sprit och Ramlösa, 
samt som partner på konsultbyråer. I dag arbetar Anna tillsammans med 
strategibyrån Evidence och designbyrån Bold, båda del av det internationella 

63



 

 

nätverket North Alliance. Anna kombinerar rollen som rådgivare med en handfull 
styrelseuppdrag och har styrelseerfarenhet från olika typer av organisationer, både 
små och stora bolag, noterade bolag, statliga bolag, ägarledda bolag och inte minst 
ideella och idéburna föreningar. Sitt ideella engagemang har Anna haft i många år 
och var ordförande för Friskis&Svettis-rörelsen i nästan tio år. Friskis&Svettis är 
en av Sveriges största medlemsorganisationer med 540 000 medlemmar och över 
150 lokalföreningar. Som fritidssyssla har Anna under många år hyrt ut hus till 
utländska turister i Stockholms skärgård och är engagerad i turistisk utveckling.  
 
Pia Jönsson-Rajgård (omval) 
Pia är född 1955 och uppvuxen i Skåne. Hon har lång erfarenhet av ledande 
positioner i hotellföretag i Norge, Sverige och Ryssland. Pia har öppnat fyra hotell, 
varav två i Ryssland. Hon drev 1992–2000 framgångsrikt ett eget tillväxtföretag i 
resebranschen i Ryssland. Pia var 2007–2008 chef för den dåvarande vandrarhems-
avdelningen på STF. Sedan 2008 är Pia VD för Tourism in Skåne AB, det 
regionala bolaget med ansvar för turism och besöksnäringsfrågor i Skåne. Pia 
arbetar i denna roll nationellt och internationellt med turism- och 
besöksnäringsfrågor och har ett mycket stort kontaktnät. Hon avgick för ett par år 
sedan som ordförande i Svenska Ekoturismföreningen efter fyra på posten. Pia har 
en rad styrelseuppdrag i både offentliga och privata aktiebolag samt organisationer. 
Pia bor med familjen på en gård på Österlen i Skåne.  
 
Tomas Bergenfeldt (omval) 
Tomas 65 år och stockholmare, ursprungligen civilingenjör, men endast med några 
få år i byggbranschen efter studierna. Nyfikenhet på världen, och en önskan om att 
låta fler människor få uppleva den på annat sätt än genom traditionella turistresor 
resulterade i företaget Äventyrsresor. Företaget var då på många sätt en pionjär 
inom det som senare betecknats som ekonturism. Äventyrsresor hade också ett 
framgångsrikt flerårigt samarbete med STF om kryssningar i Antarktis. Efter ett 
tjugotal år ville Tomas fokusera på marknadsföring av vår underutnyttjade fina 
svenska natur. Han startade Stockholm Adventures med både svenskar och 
utländska besökare som målgrupp. Därefter har han jobbat med fysisk aktivitet, 
hälsa och friluftsliv inom Stockholms läns landsting. För ett par år sedan återgick 
Tomas till det egna företaget med samma inriktning men med betoning av 
naturturism. Hans senaste projekt är bussresor till svenska nationalparker. Han har 
sedan starten varit delaktig i Ekoturismföreningen och kvalitetsmärkningen 
Naturens bästa. Tomas är också engagerad i Naturskyddsföreningen.  
 
Sara Revell-Ford (nyval) 
Sara är 45 år och bosatt i Saltsjö-Boo. Hon har magisterexamen i ekonomi vid 
Uppsala universitet men har även utbildat sig vid Sophia University (Japan), 
Henley Management College (Storbritannien) och Harvard Business School. Den 
kompletterande utbildningen har varit inriktad mot arbetsmiljö, krishantering, 
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pr/media, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och förhandling. Hon är av 
Styrelseakademin certifierad styrelseledamot med fördjupning mot hållbarhet. Efter 
att under 1994–1998 ha arbetat för EF, ABB, CeAnnis och Exportrådet med 
placeringar i bl.a. Tyskland, Hong Kong, Japan, Storbritannien och Nederländerna, 
har hon 1999–2004 arbetat på Canon Europas regionkontor i Nederländerna med i 
huvudsak försäljning och marknadsföring. 2004–2012 arbetade Sara för The 
Absolut Company som direktör för affärsutvecklingen och med 
affärsområdesansvar i ett flertal europeiska länder. 2012–2015 blev Sara 
generalsekreterare för Friluftsfrämjandet med uppdrag att framtidssäkra 
organisationen med översyn av strategi och affärsmodell samt (digitala) 
stödstrukturer. Därifrån gick hon 2015 till Svenska Röda Korset, där hon är chef 
för verksamheten i Sverige omfattande sjukvårdsenheter, juridisk rådgivning, 
beredskap och krisledning samt verksamhetsstöd för frivilligledd verksamhet och 
second hand-butiker. Sara har eller har även haft styrelseuppdrag i Insam-
lingsstiftelsen En Frisk Generation, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, Fjäll-
säkerhetsrådet, Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling AB, Stiftelsen Svenska 
Skidrådet, Vikingarännet Marknads AB och Föräldrakooperativet Karlsson. Hon 
talar flytande ett flertal språk. Sara är angelägen om att genom STF åter få kontakt 
med friluftsfrågor.  
 
Putte Eby (nyval) 
Putte föddes 1960 i Stockholm som fjärde och yngsta barnet i en musikalisk 
prästfamilj med rötterna i Bastuträsk. Han blev tidigt mycket idrottsintresserad och 
en engagerad scout. I årskurs 8 fick han ett stipendium som möjliggjorde en 
livsavgörande fjällvandring kring Treriksröset, där han träffade Sten Brander, 
dåvarande chef för Abisko Turiststation. Han blev färdledare där 1977, följt av 
färdledaruppdrag med allt från kanotturer i Rogen till iglooturer i Sarek. Sommaren 
1993 blev han vikarierande platschef på Saltoluokta fjällstation. Där träffade han 
den likaledes STF-engagerade Nicki, och de gifte sig i fjällkåtan vid Langas 1997. 
Under 1993–1997 var han platschef i Vålådalen. Putte är utbildad adjunkt i 
historia, samhällskunskap och geografi på Stockholms universitet och har i tre år 
arbetat på en gymnasieskola i Sollentuna, där han sedan var rektor under fem år vid 
millennieskiftet. 2003–2010 var Putte platschef på Abisko Turiststation, som kom 
att bli världens bästa plats att se norrsken på. Nicki och Putte förändrade Abisko 
från att ha varit en säsongsanläggning med oerhört svagt ekonomiskt resultat till en 
året-runt-öppen fjällstation med ett positivt ekonomiskt resultat. I dag bor familjen 
med tre barn i Nälden i Jämtland. Putte har nu titeln Event- och 
besöksnäringsstrateg på Östersund kommun med ansvar för allt från 
Melodifestivalen till kälkhockey-VM. Under tiden i Jämtland har Putte återskapat 
den tusenåriga S:t Olavsleden, som drar till sig vandrare från över 20 länder. Putte 
har genom åren varit engagerad i destinationsutvecklingen i Åre, Kiruna/Lappland 
och Östersund. I eget företag föreläser han om allt från ”när kulturen är resans mål” 
till värdskap. Han är ordförande i simklubben Ägir i Östersund, sitter i styrelsen i 
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Näldens IF och är sedan våren 2017 också styrelsemedlem i Svenska 
Parasportförbundet. Han lever under devisen ”Det man vill, det hinner man”. Han 
vill inte dö nyfiken. 
 
Oscar Diös (nyval) 
Oscar är 46 år och bor i Uppsala. Efter gymnasium vid den skandinaviska skolan i 
Bryssel, avlade han masterexamen som civilekonom i Uppsala. Under de följande 
fem åren hade han anställningar som personalman och säljare. Han reste sedan runt 
i Nya Zeeland och Australien. Vid återkomsten började han med egen verksamhet. 
Efter en kort sejour i klädesbranschen koncentrerade han sig på vandrarhem och 
hotell med inriktning på prisvärt boende i centrala lägen. År 2004 öppnade han 
vandrarhemmet Sankt Per i Uppsala, som var STF-anslutet 2006–2012. 2005 
tillkom ett lägenhetshotell vid Tegnérgatan i Uppsala. Han strävade emellertid efter 
större verksamheter, där han kunde fungera som företagsledare. 2006 öppnades 
vandrarhemmet vid Kvarntorget i Uppsala (STF anslutet fram till och med 2015) 
,följt av flygplanet STF Arlanda Jumbo Stay 2009. Vid sidan av STF har 2013 
tillkommit City Stay i Uppsala och 2018 Orsa Stadshotell. Oscar har suttit i STFs 
vandrarhemsråd och varit med om att bilda Storstadgruppen. Han har en fjällstuga i 
Grövelsjön och ägnar mycken fritid till segling. 
 

Revisorer 

Mandatperioden för revisorerna är två år. 
 
Valberedningen föreslår: 
Ordinarie revisorer: 
Auktoriserad revisor:  Jonas Grahn (omval) 
Lekmannarevisor:  Börje Nieroth (omval) 
 
Revisorssuppleanter: 
Auktoriserad revisor:  Anna Wergelius (omval) 
Lekmannarevisor:  Magnus Ericsson (nyval) 
 
Jonas Grahn är auktoriserad revisor hos PWC, Stockholm. Han har specialiserat 
sig på revision av ideella organisationer.  
 
Börje Nieroth är fil.kand. med företagsekonomisk inriktning. Han har från 1988 till 
pensioneringen varit anställd i Riksrevisionsverket som ansvarig revisor för många 
länsstyrelser och har dessutom varit uppdragsledare för granskningen av flera tunga 
myndigheter. Han är kassör i STF Södra Vätterbygden. 
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Anna Wergelius är auktoriserad revisor hos PWC, Stockholm, med inriktning på 
revision av ideella organisationer. 
 
Magnus Ericsson har sedan mycket länge varit ombud på STFs riksstämmor. Han 
har mer än 25 år varit ordförande i STF Strängnäs, på central nivå har han bland 
annat varit ledamot av STFs representantskap. Magnus jobbar som lärare på en 
gymnasieskola.  
 

Ledamöter av representantskapet 

Representantskapet består av fem riksstämmoombud och granskar mellan de 
ordinarie riksstämmorna det senaste årets verksamhet enligt stadgarnas § 6. 
Mandattiden är två år. 
 
Valberedningen föreslår: 
Curth Eriksson, (omval). Curth bor i Växjö och är ordförande i STF Värend. 
 
Greger Mellbert, (omval). Greger bor i Mora och är ordförande i 
intresseföreningen Fjällstugvärdarna. 
 
Lisa Hammar, (omval). Lisa bor i Norrköping och är styrelseledamot och 
programansvarig i STF Brålanda. 
 
Bengt Marsh, (nyval). Bengt bor i Östersund och är ordförande för STF Jämtland 
Härjedalen. Han är före detta kommundirektör i Östersund. 
 
Ola Bergqvist, (nyval). Ola bor i Edsåsdalen och är nu bland annat sportchef i 
Vålådalen. 
 

Ledamöter av nomineringskommittén 

Nomineringskommittén ska ha nio ledamöter, varav en ska väljas till ordförande. 
Deras uppgift är att nominera ca 100 kandidater till ombudsvalet inför nästa 
riksstämma och att själva vara ombud vid stämman. Mandatperioden är två år. 
 
Valberedningen föreslår: 
Götaland: 
Anita Högegård, ordförande (omval i nomineringskommittén, ny som ordförande) 
Susanne Andreasson (nyval) 
Camilla Jönsson (nyval) 
Ingrid Lönn (nyval) 
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Svealand: 
Olle Rydell (nyval) 
Richard Scharff (nyval) 
 
Norrland: 
Marcus Lidström (nyval) 
Christer Norde (nyval) 
Merja Bergwall (nyval) 
 
 
 

68



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilagor till handlingarna 
 
Riksstämma 2018 
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Övriga bilagor 

Riksstämma 2018
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ÅTERKOPPLING 

Efter Riksstämman 2016 
 

 

 

Bakgrund 

På Riksstämman 2016 fattades ett antal beslut som kräver återkoppling till 
Riksstämman 2018.  
 
Styrelsen föreslås besluta att nedanstående återkoppling ska skickas ut till 
medlemsombuden inför Riksstämman 2018.  
 
 

Återkoppling Riksstämman 2016 

Återrapportering tidscykel för STFs förslag, nominering och val av 
medlemsombud 

Bakgrund 

Vid riksstämman2016 lade STFs styrelse fram ett förslag om en förändring i 
tidcykeln för förslag, nominering och val av medlemsombud inom STF. Förslaget 
innebar att STF skulle ändra sin tidscykel så att ombud utses på hösten samma år 
som riksstämman har ägt rum. Förslaget innebar också att ändra namn från 
riksstämmoombud till medlemsombud. Med förslaget följde ett antal 
övergångsbestämmelser för att hamna i rätt cykel från början och inte behöva ha ett 
val direkt efter förra riksstämman.  
 
Riksstämman biföll styrelsens förslag tillsammans med nedanstående ändringar. 
 
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt 
så att följande tillgodoses: 
 
- Förslagperioden förlängs minst till och med september månad. 
- Val förrättas till exempel i december till januari, och valresultatet tillkännages 
därefter (februari) varefter ombuden tillträder. 
- Nomineringsperioden förlängs till minst två månader 
 
Process 
I februari 2017 hölls ett första fysiskt möte med medlemsombuden. Till detta möte 
hade styrelsen förberett två olika förslag på hur tidscykeln skulle kunna revideras 
utifrån riksstämmans förslag. Under mötet fick ombuden diskutera de olika 
förslagen och därefter genomfördes en temperaturmätning för att ge styrelsen 
indikationer på vilket av förslaget de skulle jobba vidare med. Resultatet blev att 

223



 
 

 2 (11) 
 

ombuden tyckte väldigt olika och styrelsen hade därför svårt att se någon tydlig 
vägledning gällande vilket förslag ombuden rekommenderade i första hand.  
 
Styrelsen valde att efter medlemsombudsträffen jobba vidare med tidscykeln och 
gav en arbetsgrupp bestående av personal från kansliet samt två styrelseledamöter 
uppdraget att ta fram ytterligare alternativ. Dessa alternativ var uppe för diskussion 
i styrelsen och i september 2017 fattades ett slutgiltigt beslut. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutade på sitt möte i september att fastställa nedanstående tidscykel. 
 

Motivering till beslut 
Styrelsen har lyssnat till de åsikter som kom fram vid Riksstämman 2016 och har 
förlängt förslagsperioden så att den gäller september ut. Stämman önskade också 
att förlänga nomineringsperioden med 2 månader. Styrelsen har därför beslutat att 
nomineringsperioden till viss del bör överlappa förslagperioden då detta är 
processer som bör löpa relativt parallellt. Nomineringsperioden blir således 2,5 
månad varav 2 månader överlappar förslagsperioden.  
 

224



 
 

 3 (11) 
 

Vid medlemsombudsträffen i februari 2017 var det vitt skilda åsikter huruvida de 
nominerade bör presenteras i en bilaga till tidningen Turist eller inte. Styrelsen har 
nu valt en lite snabbare process, vilket innebär att de nominerade inte kommer att 
hinna presenteras i en bilaga i tidningen. Detta på grund av pressläggningstiden för 
tidningen. Däremot kommer en demokrati- och valbilaga till tidningen att 
produceras och där presenteras STFs demokratiska process. Medlemmarna 
informeras om möjligheten att rösta via webben eller via post. Det sistnämnda 
genom att beställa ett röstningspaket via medlemsservice. 
 
Ovanstående gör att valet kan förrättas redan under november månad och därmed 
vara avslutat i god tid före jul. Ett uppstartsmöte för valda medlemsombud kan då 
hållas under februari eller mars månad. Därefter kan medlemsombuden arbeta i 
olika grupper och med olika uppdrag samt ha kontakt med lokalavdelningar och 
delta vid olika träffar och möten både lokalt och nationellt. 
 
 

Motion 2 – Anslutning lokalavdelning 

Motionen var inlämnad av Allan Borgsten och föreslog följande: 
 

 Att person som ansöker om medlemskap i STF skall automatiskt tillföras den 
lokala avdelning som överensstämmer med den sökandes geografiska hemort.  

 Att om ansökande person vill tillhöra annan lokalavdelning skall den sökande 
ges möjlighet till detta.  

 Att om den ansökande personen endast vill tillhöra riksorganisationen skall 
detta klart framgå på medlemsansökan.  

 Att medlemmar som redan tillhör STF skall anslutas till lokalavdelning enligt 
ovanstående förslag. Att detta bör ske genom information via personligt brev.  

 
Själva motionen avslogs men stämman ställde sig positiv till att förstärka 
informationen till våra medlemmar om möjligheten till lokal anslutning. Ett antal 
tilläggsyrkanden föreslogs och följande tillägg bifölls: 
 

 Att lokalavdelningarna lyfts fram genom: 

1) Tydligare plats på hemsidan 
2) Mera utrymme i Turist 

 Att det vid central registrering ska finnas möjlighet att aktivt välja om jag vill 
ansluta mig till min närliggande lokalavdelning. Detta genom att kryssa i en 
ruta t ex ” Jag vill få info om min lokalavdelning” eller ”jag vill ansluta mig till 
lokalavdelningen”. Och förslag på närmaste lokalavdelning föreslås av 
webbläsaren. 
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Vad har gjorts efter stämman? 

 På tacksidan efter man blivit medlemmar på webben, har vi lagt till tydligare 
information om anslutning till lokalavdelningar. (se bifogad bild) 

 Två gånger per år (februari och september) skickat mail till icke-
lokalavdelningsanslutna medlemmar med information och kontaktinfo till 
lokalavdelningen i deras närområde. I februari skickar vi till hela basen, men i 
september endast till nya medlemmar.  

 Uppdaterat och förbättrat den flyer som skickas till alla medlammar med 
medlemskortet om engagemang inom STF.  

 Rensat på första sidan på webben och tagit bort moduler så att informationen 
om lokalavdelningarna har hamnat högre upp på första sidan.  

  Lyft fram ideellt engagemang mer på marknadssidorna i Turist.  

 Tagit fram ”Återkopplar” till alla medlemmar (folder och film) där 
lokalavdelningarna är en av de verksamheter som lyfts fram. 

 

 
Del av tacksidan som dyker upp direkt efter att en person registrerat medlemskap 
på webben.  

Vad har inte gjorts? 

 Har inte gett just lokalavdelningarna ensamt mer utrymme i Turist, utan mer i 
sammanhanget ideellt engagemang.  

 Inte gjort anslutning till lokalavdelningarna som en del av själva 
medlemsregistreringen, utan lagt in det som en del av flödet som kommer efter 
registrering.  
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 Inte gett lokalavdelningarna utrymme i toppmenyn, men ”bli medlem” har fått 
en mer framträdande plats i toppmenyn och det gynnar lokalavdelningarna 
eftersom info om lokalavdelningar ingår i det flödet.  

Varför? 

Vi jobbar på att stärka STFs ideella identitet – detta innefattar att berätta mer om 
ideellt engagemang, föreningsverksamheten, få medlemmarna att känna sig som en 
viktig del av STF, etc. Medlemskommunikationen behöver ta in alla dessa aspekter 
och lokalavdelningarna är en viktig del, men vi har inte möjlighet att endast 
fokusera på lokalavdelningarna i kommunikationen. Lokalavdelningarna har en 
högre synlighet än annat ideellt engagemang och föreningsverksamhet, med en 
helsida i Turist, en stående puff i Upptäckarbrevet, och en modul på webbens 
startsida.  
 
Att utveckla ett nytt formulär för medlemsregistrering på webben med kopplingar 
till Miranda är dyrt och tidskrävande, särskilt om det ska innehålla automatisk 
information om en persons närmaste lokalavdelning. Detta måste därför ställas mot 
alla andra behov för webben och för Miranda. Det viktigaste med 
medlemsregistreringsformuläret är att det konverterar medlemmar. Att be om för 
mycket information och ge för många valmöjligheter i samband med 
registreringen, ökar tyvärr riskerna att vi tappar personer i flödet. Vi har därför 
fokuserat på att göra om formuläret för att göra det enklare och istället lyfta fram 
lokalavdelningarna på den tacksida som dyker upp efter registrering (se bild här 
ovan).  
 
Under 2017 har mycket arbete lagts på ett nytt verktyg – Active Campaign – som 
ger oss möjligheten att målgruppsanpassa vår kommunikation på ett helt annat sätt 
än tidigare. Vi kan även sätta upp automatiserade flöden kopplat till specifika 
händelser och beteenden. Det konkreta arbetet med Active Campaign har påbörjats 
under första kvartalet 2018 och ett viktigt första steg är att arbeta mer aktivt med 
den s k medlemsresan. Vi kommer att kunna skicka riktad information till 
medlemmarna när de är som mest mottagliga för den. Information om 
lokalavdelningarna kommer att skickas ut löpande till alla medlemmar som 
befinner sig i nymedlemsfasen och kanske även precis efter att en medlem har 
förnyat sitt medlemskap. Då är de som mest mottagliga för information från STF 
och det är då vi sannolikt har störst chans att inspirera till ett engagemang.  
 
Med hjälp av Active Campaign kommer vi även att kunna analysera beteende och 
segmentera ut de medlemmar som är mest intresserade av lokalavdelningarnas 
verksamhet men som än så länge inte anslutit sig. Det betyder att vi kan bearbeta 
dessa personer lite extra med information från lokalavdelningarna och göra det mer 
relevant riktat och därmed öka sannolikheten att de engagerar sig.   
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Motion 3 – Sophantering i fjällen 

Motionen, som handlade om sophantering vid STFs fjällstugor, var inlämnad av 
Greger Mellbert m fl (alla representanter från Fjällstugvärdarnas styrelse) och 
föreslog följande: 
 

 Att göra en analys av hur sophanteringen fungerar i dagsläget, och vid behov 
utfärdar nya direktiv om hur sophantering och sopbränning ska ske på ett ur 
miljösynpunkt hållbart sätt.  

Riksstämman 2016 valde att bifalla motionen. 

Vad har gjorts efter stämman? 

Redan 2015 togs det av fjällverksamheten inom STF fram en Strategi för Väglöst 
land. Syftet med strategin var att tydliggöra de fokusområden som fjällstugorna har 
och vilka möjligheter som finns för effektivisering, utveckling och ökad 
medlemsnytta. Arbetet genomfördes med representanter från flera håll, bland annat 
Stugvärdsföreningen, STFs Färdledare, destinationsbolag och STFs 
fjällverksamhet. Resultatet blev åtta fokusområden varav hållbarhet var ett.  
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Mot bakgrund av detta tillsammans med den motion om Sophantering i fjällen 
från riksstämman 2016 har STF låtit genomföra en nuläges- och 
miljökonsekvensanalys av olika avfallshanteringsalternativ. Utredningen har 
resulterat i en handlingsplan för att ytterligare förbättra avfallshanteringen och 
informationen på fjällstugorna. 

Syfte 

Syftet med uppdraget har varit att kartlägga nuläget samt få ett tydligt svar på 
frågan om, och i vilka fall, det är mindre miljöpåverkan att förbränna avfall på 
plats, jämfört med att köra bort det till kommunal förbränning. Även hälsoaspekter 
har beaktats. Detta är en av flera aktiviteter som genomförs inom fokusområdet 
Hållbarhet i Strategi för väglöst land. 

Nuläge 

Källsortering av förpackningar finns på alla STFs fjällstugor. Det brännbara 
avfallet hanteras i huvudsak på två olika sätt. Det ena är förbränning på plats i 
brännungar. Det andra är, i de områden där kommunen inte tillåter bränning, 
transport med helikopter eller skoter till närmaste väg och avfallsstation för vidare 
transport till kommunens förbränning eller deponi. I slutet av denna rapport finns 
en sammanställning av hur avfallshanteringen fungerar på våra olika fjällstugor 
idag. 
 
Genomförande av miljökonsekvensanalys 
För att ta reda på vilken miljöpåverkan förbränningen av sopor kan ha har vi låtit 
en konsult genomföra en förenklad livscykelanalys av de olika avfalls- och 
transporthanteringsalternativen.  
 
Studien omfattade ett urval av STFs stugområden. 
 

 Ett område med större stugor: Alesjaure-Tjäktja-Abiskojaure, 90 km 
transport (t/r). 3*90 liter varje vecka 

 Ett område med mindre stugor: Kutjaure-Vaisaloukta-Akka, 52 km 
transport (runda t/r), 3*90 liter varje sommar 

 
 
Resultat 
 
Resultatet visar att det i samtliga fall är betydligt mindre miljöpåverkan att elda 
avfall på plats vid stugorna än att transportera bort det med helikopter för 
kommunal förbränning. Studien visar även att skoter är ett miljömässigt bättre 
transportalternativ än helikopter. Slutligen visar studien att det finns åtgärder att 
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vidta för att ytterligare optimera förbränningen och minimera miljö- och 
hälsorisker. Framför allt handlar det om att minska avfallsmängder, förbättra 
sorteringen och att bara elda ”rätt” typ av avfall. 
 
 

Handlingsplan 

Mot bakgrund av detta har STF tagit fram en handlingsplan för att inför 2018 och 
2019 ha genomfört ett antal åtgärder (varav några är förslag som behöver utredas 
närmare om de är möjliga att genomföra). Ansvarig för handlingsplanen är 
Fjällstugechef. 
 
Fysiska åtgärder 
 

- Se över möjligheten att installera partikelfilter i brännugnarna 
- Hantera askan som farligt avfall 
- Se över sorteringsfraktioner och uppmärkning av kärl 
- Se över butikssortiment utifrån att ytterligare minska och optimera det 

restmaterial som uppstår på stugorna 
- Köpa in extra skyddsutrustning för den som eldar 

 
Informationsåtgärder 
 

- Uppdatera informationen i fjällhandboken 
- Tydliggöra instruktionen för förbränningen 
- Ta fram tydlig gästinformation före, under och efter besöket 

 
Kampanj 
 

- Eventuellt genomföra en kampanj med olika aktiviteter för att minska avfall 
på fjället. Exempelvis att få gäster att ta med sig mer avfall själva från 
fjällstugan. 

 
Myndighetskontakt 
 

- Informera ansvariga myndigheter om resultatet från studien och inleda 
diskussioner kring sophanteringsalternativ i fjällen. 

 

Tabell: Avfallshantering idag 

 
Så här fungerar avfallshanteringen på STFs fjällstugor idag: 
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Område Fjällstugor För-

bränning 

på plats 

 

Källsorterings-

fraktioner 

Transport till 

 

Transport-medel 

Abisko  5 Fjällstugor  

norr om 

Tjäktjapasset  

Ja brännbart, glas, 
hårdplast, 
returburk, 
metall, farligt 
avfall 
 
 

Abisko fjällstation Transport sker 

uteslutande med skoter 

vintertid  

 6 fjällstugor 

söder om 

Tjäktjapasset 

Ja brännbart, glas, 

hårdplast, 

returburk, 

metall, farligt 

avfall 

 

Nikkaluokta 

Därefter vidare till Kiruna 

Transport sker 

uteslutande med skoter 

vintertid 

 Pältsastugan Ja brännbart, glas, 

hårdplast, 

returburk, 

metall, farligt 

avfall 

 

 Transport sker 

uteslutande med skoter 

vintertid 

Laponia  7 fjällstugor Ja Brännbart, glas, 

returburk, 

metall, farligt 

avfall. 

 

Ritsem 

 

Vidare transport av ev 

brännbart går som 

hushållsavfall i kommunens 

hämtning. Övriga fraktioner 

transporteras till ÅVC 

genom Ritsem, Saltoluokta 

eller direkt av 

fastighetsskötare. 

 

Transport sker 

uteslutande med skoter 

vintertid 

 8 fjällstugor Ja brännbart, glas, 

returburk, 

metall, farligt 

avfall 

 

 

Kvikkjokk 

 

 

 

 

Transport sker 

uteslutande med skoter 

vintertid 

Vindel-
fjällen 

 

5 fjällstugor Förbrännin

g upphör 

2018. 

brännbart, glas, 

returburk, 

hårdplast, 

Hemavan Från 2018 kommer mer 

avfall att transporteras, 

då förbränningen 
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metall, farligt 

avfall 

 

upphör. 

På vintern sker 

transport med skoter i 

samband med 

returtransporter 

 

Sommartid kommer en 

del sopor fraktas med 

helikopter. Även vid 

helikoptertransporter 

kommer avfall att 

flygas tillbaka när det 

finns tomma returer. 
Jämt-
land 

7 fjällstugor Nej Glas, metall, 

aluburk/pet, 

plast, farligt 

avfall, 

hushållssopor. 

wellpapp/papp 

Alla sopor sorteras i 
fraktioner i stugans sophus, 
fraktas ner till terminal, 
(Storulvån eller Vålådalen) 
mellanlagras i väntan på 
frakt till ÅVC för 
återvinning. 
 
Oftast Gåsen, Fältjägaren till 
Storulvån och Anaris, 
Lunndörr, Vålåstugan, 
Stensdalen till Vålådalen.  

Under och efter 
vintersäsong tas sopor 
ner med skotertransport 
i samband med andra 
leveranser. 
Under sommaren tas 
sopor ned vid 
vedflygning/varupåfylln
ing mitt i säsongen 
sommartid (2 
ggr/säsong för 
Lunndörren, 
Gåsen,Stensdalen, 1 
ggr/ säsong Anaris, 
Fältjägaren och 
Vålåstugan).  
 
Källsorterat avfall 
lagras på 
skadedjurssäker plats 
och hämtas med skoter i 
dec-jan. 

 
Rogen 

 
3 fjällstugor Ja Glas, metall, 

aluminiumburka

r och pet-flaskor 

Grövelsjön Skoter 

 
 

Motion 8 – Ohämmad skoterkörning 

Motionen, som handlade om ohämmad skoterkörning, var inlämnad av Björn 
Lundqvist och föreslog totalt tre att-satser. Den första attsatsen fick bifall, medan 
de två andra avslogs. Den att-sats som bifölls lyder enligt följande: 
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 Att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda ideella 
organisationer verka för lagstiftning och andra begränsningar som sätter stopp 
för alla former av ohämmad skoterkörning och utövande av motorsport med 
snöskoter i fjällmiljö. 

Vad har gjorts efter stämman? 

STF är representerat i en mängd olika styrelser, samverkansgrupper, kommittéer 
etc, särskilt i fjällvärlden. Och vi tar varje tillfälle i akt att lyfta frågor som rör 
skoteråkning och buller. Vi har däremot upplevt det svårt att finna gemensamma 
punkter att driva tillsammans med ”övriga berörda ideella organisationer” när det 
gäller just ohämmad skoteråkning. Delvis handlar det om att ordet ohämmad är 
öppet för tolkning och ger upphov till en hel del diskussioner om vad som ryms, 
eller inte ryms, inom begreppet ohämmad skoterkörning.  
 
Redan 2012 antog STFs Riksstämma riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och 
kulturfrågor och där framgår det tydligt att bullerfria miljöer är en viktig fråga för 
STF. Riktlinje nr 4 heter ”STF slår vakt om möjligheten att uppleva bullerfri 
natur”. Frågan om bullerfria miljöer har även lyfts fram som viktig i STFs 
hållbarhetsarbete och i samband med hållbarhetsredovisningen 2016 lyftes frågan 
om bullerfria miljöer upp till det kluster av frågor som anses allra viktigast både av 
STFs intressenter och av oss själva. 
 
Frågan om motorisering i den svenska fjällvärlden är komplex och STF försöker i 
så många sammanhang som möjligt lyfta frågan utifrån de riktlinjer vi har. Vi har 
löpande dialog med flera olika intressenter i fjällvärlden där vi ofta lyfter frågan 
om skotertrafik. Bland annat var vi en aktiv röst när det för en tid sedan kom upp 
förslag om att utöka möjligheten med skoterkörning längs med Kungsleden (norra 
delen), d v s på samma led som skidåkare går på tur. Ett förslag som tack och lov 
inte verkar bli verklighet. Vi för också löpande dialog med Naturvårdsverket där 
buller och störningsfrågan är ett viktigt ämne. Våra fjällstationer och platschefer är 
också lokalt engagerade i frågor som rör skoterkörning i deras närområden.  
 
Slutligen tittar vi även på möjligheten att ansöka om tillfälliga skoterförbud i 
specifika geografiska områden. Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit emot en sådan 
ansökan från en annan part än STF och ansökan är i skrivande stund ute på remiss. 
STF följer denna utveckling noga för att se hur den här typen av ansökningar tas 
emot och hanteras.  
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Beslutsunderlag 
STF riksstämma 2016 
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12.1. Styrelsens förslag till justerad bolagsordning 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 42 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 

 

12.2. Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2017-2018 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 27 ombud 
Avslås av: 12 ombud 

 
B. Yrkande 

Jag yrkar att avslag på styrelsens förslag på höjning av medlemsavgifter. Jag vill ha kvar familjepriset 
på 450 kr. 
Urban Nilsson 
Stöds av: 0 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar att avslag på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften för familj till 550 kronor. Förslag 
familjepris 500 kr. 
Ingrid Lönn  
Stöds av: 8 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att avgiften för vuxen höjs med 50 kr. Detta med hänsyn till att det var många år sedan 
höjning skett. Ok att höja familjepriset med 100 kronor. 
Torsten Palm 
Stöds av: 0 ombud 
 

E. Yrkande 
Jag yrkar att sänka avgift för ungdom till 95 kronor för att öka andelen ungdomar som själva betalar 
sitt medlemskap och uppmuntra dem att förnya sitt medlemskap. 
Craig Erdrich 
Stöds av: 0 ombud 
 

F. Yrkande 
Jag yrkar, i syfte att öka medlemslojaliten, på att möjligheten till flerårsmedlemskap ska utökas till 3, 
5 respektive 10 år. Fördelar bland annat – mindre administration, god lojalitet, möjlighet att bygga fler 
mervärden. I övrigt bifall till motionen. 
Greger Mellbert 
Stöds av: 0 ombud 
 
Övriga kommentarer 
Föreliggande förslag togs redan av riksstämman 2014. Det innebär inte med nödvändighet att 
avgifterna höjs 2017-2018 utan att styrelsen får ett mandat att höja om man finner det nödvändigt.  
Magnus Ericsson 
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12.3. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2016-2018 
  

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag  

 
Stöds av: 45 ombud 
Avslås av: 1 ombud 

 
B. Yrkande 

Jag yrkar att det i texten läggs till ett avsnitt med innebörden att STF måste satsa på invandrare att se 
Sverige ”Känn ditt land” samt att utbilda våra nya vänner invandrarna i allemansrätten. 
Urban Nilsson 
Stöds av: 3 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar att följande text läggs till (nedan understruket) 
För att säkra STFs överlevnad och utveckling som förening krävs en ökad relevans för våra 
medlemmar och potentiella medlemmar. Vidare ska föreningen sträva efter att återta en roll 
inom turistisk utveckling. Centralt i detta arbete är en framgångsrik opinionsbildning. De 
överordnade målen för de kommande två åren är fler medlemmar, fler gäster på våra 
anläggningar samt fler medlemmar och nya målgrupper som engagerar sig ideellt och i våra 
aktiviteter samt ytterligare stärka och stödja lokalavdelningarnas arbete. Utöver ett resultat 
som möjliggör utveckling och investeringar så ska STF också se över möjligheterna att söka 
nya finansieringsformer genom bidrag, samarbeten och gåvor. 
Björn Lundqvist 
Stöds av: 4 ombud 
 

D. Yrkande 
Styrelsen ska årligen ta fram en aktivitetsplan kopplad till ovanstående och baserat på denna 
ge riktlinjer till ledningen.   
Björn Lundqvist 
Stöds av: 4 ombud 
 

E. Yrkande 
Jag yrkar att de ideella insatser och arbeten som görs inom STF värderas och synliggörs i kommande 
verksamhetsberättelse, således att det ekonomiska värdet av ideellas arbete redovisas. 
Anders Forsberg 
Stöds av: 0 ombud 
 
Övriga kommentarer 
Ökat medlemsantal. Första förnyelsen av medlemskapet – Utmaningen. Incitament – förslag ”Förnya 
ditt medlemskap, du får stötta Kungsleden” eller något liknande.   
Annika Swedén  
 
Att verka för att ta fram en ny app snarast, för hantering av medlemskort m m. Det förväntas av 
medlemmarna som lever ”digitalt”. 
Annika Swedén  
 
Att verka för att utvidga Jämtlandstriangeln till Storvallen/Storlien (kraftig beläggning på Helags, 
Sylarna, Blåhammaren i augusti, mycket låg på utmärkta Storvallen.)  
Annika Swedén  
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Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln, kök på Sylarna behöver upprustning! Även utbudet i 
affären. Sponsring för kök? Undertecknad har eventuellt kontakt. 
Annika Swedén  
 
Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln. Hundrum  - ”bättre hundrum” Många som  vandrar / går 
på skidor och har hund är beredda att betala för att få tillgång till bättre rum där man får ha hund med 
sig. 
Annika Swedén  
 
Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln. Blåhammarens fönster behöver kittas. Kan frivilliga 
anmäla sig? 
Annika Swedén  
 
Ökad fokus på att behålla och öka antal vandrarhem då de flesta medlemmar bor hos våra 
franchisetagare.  
Nicky Eby 
 
 
12.4.1. Styrelsens förslag till reviderade stadgar 

 
A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 43 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 

B. Yrkande 
Vi yrkar att förutom de 50 ordinarie ombuden ska minst 10 suppleanter utses. Suppleant till 
medlemsombud har närvaro och yttranderätt men inte rösträtt vid riksstämman. Om ett ordinarie 
ombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt förhinder ska den suppleant som står närmast i 
ordning erbjudas den ordinarie ombudsplatsen.  
Ingrid Petersson och Åke Edler 
Stöds av: 8 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar att fem suppleanter väljs som ersättare för att kunna ersätta ordinarie ombud som har 
förhinder eller väljer att inte längre fungera som medlemsombud, eller väljer att inte längre vara 
medlem (betalt medlemsavgift).  
Rune Åkerlund 
Stöds av: 0 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att i §5 görs följande tillägg: Till riksstämman inbjuds representant för lokalavdelning som 
inte är representerad av valt ombud. 
Björn Lundqvist  
Stöds av: 0 ombud 
  

E. Yrkande 
Samt i §8 står: Förslag på medlemmar…. Bör vara denna….: Ändras till skall vara… denna tillhanda.  
Björn Lundqvist  
Stöds av: 0 ombud 
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12.4.2.1. Styrelsens förslag till förslag, nominering och val av 
medlemsombud inom STF  

 
A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 40 ombud 
Avslås av: 0 ombud 

 
B. Yrkande 

Jag yrkar att antalet valda ombud ska vara 50 med minst 10 suppleanter.  
Ingrid Peterson  
Stöds av: 2 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar att ge lokalavdelningar i uppdrag att inkomma med förslag på ombud, 3 namn per 
lokalavdelning till nomineringskommittén. Ge Stugvärdsföreningen i uppdrag att inkomma med X 
namnförslag. Ge vandrarhemsförening i uppdrag inkomma med X namnförslag. Skriv på hemsidan 
och i Turist att medlemmar kan kontakta sin lokalavdelning om intresse för valet finns.  
Ulla Bång  
Stöds av: 0 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att stycket om ”nominering av medlemsombud” ändras enligt ”Nominering av kandidater till 
medlemsombud”. ”Nomineringskommittén ansvarar för nominering av kandidater till valet av 
medlemsombud.” Valet av medlemsombud. ”Inför valet ska STFs kansli se till att varje nominerad 
kandidat….etc”.   
Magnus Ericsson  
Stöds av: 0 ombud 
 

E. Yrkande 
Jag yrkar att suppleanter utses enligt turordning vid nominering och val av medlemsombud inom STF. 
Ingrid Lönn  
Stöds av: 3 ombud 
 

F. Yrkande 
Jag yrkar bifall till styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring:  
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att följande 
tillgodoses:  

1) Förslagsperioden förlängs minst till och med september månad. 
2) Val förättas till exempel i december till januari, och valresultatet tillkännages därefter 

(februari) varefter ombuden tillträder.  
Magnus Ericsson  
Stöds av: 2 ombud 
 
 

12.4.2.2. Styrelsens förslag till nomineringskommitténs uppdrag inom STF 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 35 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
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B. Yrkande 
Jag yrkar bifall till styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring:  
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att följande 
tillgodoses:  

1) Nomineringsperioden förlängs till minst två månader.  (Resterande två punkter finns som 
tilläggsyrkande F under 12.4.2.1.  

Magnus Ericsson 
Stöds av: 2 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar på att om förslaget angående ny demokratisk process träder i kraft är det viktigt att 
nomineringskommittén är beredd på det arbete som kommer krävas under maj till augusti enligt 
cykeln. Jag yrkar att detta tydliggörs.   
Johanna Qvarfordt  
Stöds av: 6 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar på att avsnittet ”Förslag på medlemsombud” bör utgå. Frågan har reglerats i förslaget om 
nominering/val av medlemsombud.    
Rune Åkerlund 
Stöds av: 0 ombud 
 
 

12.4.2.3. Styrelsens förslag till medlemsombudens uppdrag inom STF 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 47 ombud 
Avslås av: 0 ombud 

 
B. Yrkande 

Jag yrkar på att medlemsombudens fempunktsprogram bör gälla från och med idag.  
Anders Forsberg  
Stöds av: 0 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar på ett tillägg på förslaget om medlemsombudets uppdrag: Inhämta lokalavdelningarnas 
synpunkter på utsända handlingar inför riksstämman.  
Björn Lundquist  
Stöds av: 2 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att medlemsombud efter riksstämman bör göra återkoppling och stärka kommunikation med 
lokalavdelningen och dess medlemmar. 
Li Holmberg  
Stöds av: 0 ombud 
 
12.4.3. Styrelsens förslag till övergångsbestämmelser kopplat till 
propositionen  
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 
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Stöds av: 43 ombud 
Avslås av: 0 ombud 

 
B. Yrkande 

Jag yrkar på att även suppleanter kvarstår till nästa riksstämma. Dessa ska erhålla material samt bjudas 
in till möten och träffar. Suppleanter har närvaro-, yttrande- men inte rösträtt på riksstämman 2018.  
Ingrid Petersson  
Stöds av: 0 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar på att riksstämman 2016 väljer en nomineringskommitté 8 + 1 person (om förslag punkt 2 
går igenom) för att bevaka… 
Kjell Knutsson  
Stöds av: 1 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att på följande att-sats: 

- Ersättare väljs 
- Fyllnadsval genomförs 

Kanske kan dessa två attsatser betraktas som en 
Ingrid Lönn  
Stöds av: 1 ombud 
 
 

Efterfrågat förtydligande ang. de föreslagna övergångsbestämmelserna om demokrati från STFs 
styrelse 

Styrelsens förslag till övergångsbestämmelser innebär att; 

• De ombud som nu valts till riksstämman 2016 även verkar som riksstämmoombud 2018 
• Inget val äger rum under hösten 2017 
• Medlemsombudsval äger rum under hösten 2018 
• Riksstämmoombuden valda 2016 benämns och verkar som medlemsombud efter riksstämman 

2016 och fram till valet som sker under hösten 2018. 
• Ingen nomineringskommitté väljs vid riksstämman 2016 
• Suppleanter kvarstår till nästa riksstämma 
• Riksstämman 2018 genomförs enligt reviderade stadgar med undantag för antalet ledamöter 

som blir 55 istället för 59. 
 

I praktiken innebär detta alltså att nuvarande ombuds aktiva mandatperiod förlängs med ca 3 månader 
(inklusive riksstämman 2018). 

Styrelsen vill tydliggöra för stämman att den första punkten i övergångsbestämmelserna innebär att vi 
inte följer nuvarande stadgar, §5: …Ombuden utses för kommande ordinarie riksstämma med en 
mandattid till nästa ordinarie riksstämma. Däremot följer förslaget de föreslagna reviderade 
stadgarna, §5: Medlemsombuden utses senast under december månad det år ordinarie riksstämma har 
ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till att nästa val är avslutet.  

Styrelsens motivering för att föreslå stämman att acceptera övergångsbestämmelserna är att det är 
strategiskt angeläget för STF att snarast påbörja ett förnyat demokratiskt arbetssätt då detta förväntas 
leda till; 
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- Ökat engagemang hos medlemmar och ombud 

- Bättre tar tillvara ombudens kompetens och kunskap 

- Skapar bättre dialog inför stämman med STFs olika verksamheter, t.ex. lokalavdelningarna, 
stugvärdar, franchisetagare, vanliga medlemmar 

- Bidrar till att vända den avtagande medlemskurvan 

 

12.5. Arbetsordning för STFs valberedning  
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 42 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 
 
13. Motion nr 1 – Stadgeändring organisation § 5 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 55 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 

B. Yrkande 
Jag yrkar att med anledning av styrelsens svar ska första strecksatsen revideras till följande: 
Lokalavdelning ska tillförsäkras deltagande i riksstämman genom egen representant, om inget av 
ombud kan representera avdelningen.  
Björn Lundqvist  
Stöds av 1 ombud 
 
Övriga kommentarer 
Särskild representation från lokalavdelningar bör inte införas därför att detta ger oproportionerlig stor 
makt till dessa. Lokalavdelningarna bör istället uppmuntras att föreslå ombud i vanlig ordning.  
Magnus Ericsson 
 
  
13. Motion nr 2 – Anslutning till lokalavdelning 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 39 ombud 
Avslås av: 4 ombud 
 
B. Yrkande 
Jag yrkar att stämman avslår motionen, men ställer sig positiv till att styrelsen får i uppdrag att 
kraftfullt arbeta för att ge lokalavdelningarnas roll och betydelse, i central information på hemsidan 
mm, en starkare ställning. 
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Bengt Marsch 
Stöds av: 5 ombud 
 
C. Yrkande 
Jag yrkar att lokalavdelningarna lyfts fram genom: 

1) Tydligare plats på hemsidan. 
2) Mera utrymme i Turist 

Annica Johansson Sjögren 
Stöds av: 13 ombud 
 
D. Yrkande 
Jag yrkar att lokala avdelningar bör kunna göra uppföljningsarbete genom olika aktiviteter för att 
skapa engagemang hos nya medlemmar. 
Li Holmberg 
Stöds av: 1 ombud 
 
E. Yrkande 
Jag yrkar att lokalavdelningarna ska göras mer synliga under en flik högst upp på hemsidan. Möjliggör 
för lokalavdelningarna att ha en ”puff” på startsidan (sin egen). 
Ulla Bång 
Stöds av: 1 ombud 
 
F. Yrkande 
Jag yrkar att vid central registrering ska det finnas möjlighet att aktivt välja om jag vill ansluta mig till 
min närliggande lokalavdelning. Detta genom att klicka i eller kryssa i en ruta att t ex ”Jag vill få info 
om min lokalavdelning”, eller ”jag vill ansluta mig till lokalavdelningen”. Och förslag på närmaste 
lokalavdelning föreslås av webbläsaren. 
Johanna Qvarfordt 
Stöds av: 11 ombud 
 
Övrig kommentar 
Vad gör STF med vita fläckar på kartan, typ Finnveden?  
Urban Nilsson 

 
13. Motion nr 3 – Sophantering i fjällen 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 46 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 
 

13. Motion nr 4 – Utmärkelser för våra mest uppskattade fjällstugor  

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 41 ombud 
Avslås av: 0 ombud 
 

B. Yrkande 
Jag yrkar att det bör vara stugvärden som ska bedömas. 
Börje Ericsson 
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Stöds av: 2 ombud 

 
 
13. Motion nr 5 – Återinförande av ”fria barn i fjällen” 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 31 ombud 
Avslås av: 10 ombud 
 
 

13. Motion nr 6 – Fjällstugvärdarnas låga arvodering  

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 32 ombud 
Avslås av: 10 ombud 
 

B. Yrkande 
Jag yrkar att STF justerar stugvärdens arvode till det bättre gentemot det som idag är gällande. 
Justeringen skall gälla för STFs samtliga stugplatser. 
Robert Sjöström 
Stöds av: 7 ombud 
 

C. Yrkande 
Jag yrkar att STF ser över arvoderingen för stugvärdar och justerar den med hänsyn tagen framför allt 
till arbetsbelastningen vid stora stugplatser så att differensen mellan lägsta och högsta ersättning ökar.  
Anna Bellviken 
Stöds av: 1 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar på en ökning endast utifrån inflationen. Där ersättningen som utgår fortfarande är ett arvode. 
Ej ersättning för lön. 
Eva-Lena Åslund 
Stöds av: 5 ombud 
 

13. Motion nr 7 – Kulturarvet Pålnoviken 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 38 ombud 
Avslås av: 4 ombud 
 

B. Tilläggsyrkande med anledning av styrelsens svar 
Jag yrkar att riksstämman uttalar att av inriktningen för genomlysningen av fjällstugorna skall framgå 
att Pålnoviken bör rustas eller nybyggas till motsvarande standard som gäller för STFs övriga 
fjällstugor. 
Björn Lundqvist 
Stöds av: 5 ombud 
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13. Motion nr 8 – Ohämmad skoterkörning 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 
Stöds av: 42 ombud 
Avslås av: 1 ombud 
 

B. Yrkande 
Att STF ska tydligare ska verka för att Nationalparksetableringarna i Sverige inte tappar ytterligare 
fart. Yrkandet har koppling till; 

1) Skyddandet av biologisk mångfald där Sverige ligger efter i andel skyddad landyta. 
2) Den regelvidriga skoteråkningens utbreddning. 

Robert Onsander 
Stöds av: 1 ombud 
 

C. Yrkande 
STF bör även bevaka detta med Heli Ski i skoterförbjudet område. 
P Tenglund 
Stöds av: 1 ombud 
 

D. Yrkande 
Jag yrkar att STF samarbetar med skoterorganisationer och klubbar. Utveckla former för 
umgänge/aktiviteter. 
Anders Forsberg 
Stöds av: 0 ombud 

E. Yrkande 
Jag yrkar bifall med tillägget att beslutet även ska avse fyrhjulingar. 
Rune G Åkerlund 
Stöds av: 1 ombud 

Övriga kommentarer 
Starkare insatser från STF för att begränsa skoteråkningen. 

 
14. Valberedningens förslag till styrelsen 

Valberedningen föreslår: 
Peter Nygårds som ordförande (omval) 
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) 
Helene Beer som ledamot (omval) 
Peter Fredman som ledamot (omval) 
Lena M Lindén som ledamot (omval) 
Anna Klingspor som ledamot (omval) 
Tomas Bergenfeldt som ledamot (nyval) 
Pia Jönsson Rajgård som ledamot (nyval) 
Helén Silverstolpe som ledamot (nyval) 
 
Björn Lundquist föreslår: 
Jan Olov Westerberg som ledamot (omval) 
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Kommentar från redaktionsutskottet: 
Presentation av Jan Olov Westerberg då de övriga kandidaterna presenteras i det utsända materialet. 

 
 
Jan Olov Westerberg, Luleå  
Jan Olov Westerberg är överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett av Sveriges största 
besöksmål och landets största museum. Han har även flera nationella och internationella uppdrag inom 
naturvårds- och museiområdet och har suttit i STFs styrelse sedan 2012. Jan Olov har tidigare varit 
avdelningschef vid länsstyrelsen i Norrbottens län och som sådan ansvarig för 
nationalparksförvaltning, fjälleder och rennäring.  
 
”Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv i att stärka samarbetet mellan naturvård- och 
kulturmiljövård, och utveckla förutsättningarna för människor att vistas och röra sig i vårt fantastiska 
landskap. Jag vill gärna fortsätta bidra till att utveckla STF!” 
 

15. Valberedningens förslag till revisorer 

Valberedningen föreslår: 
Ordinarie revisorer 
Auktoriserad revisor:  Jonas Grahn (omval) 
Lekmannarevisor:  Börje Nieroth (omval) 
 
Revisorssuppleanter 
Suppleant för auktoriserad revisor: Anna Wergelius (nyval) 
Suppleant för lekmannarevisor: Kerstin Sandin (omval) 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla valberedningens förslag  

 
 

16. Valberedningens förslag till ombud till bolagsstämman  
i STFs bolag och för bildande av representantskap 
 
Valberedningen föreslår: 
Magnus Ericsson (omval), Strängnäs, ordförande i STF Strängnäs Turistförening 
 
Curth Eriksson (nyval), Växjö, ordförande i STF Värend 
 
Nicky Eby (nyval), Krokom, tidigare platschef inom STF i Saltoluokta och Abisko, direktör på 
Scandic Östersund Syd 
 
Greger Mellbert (nyval), Mora, ordförande i intresseföreningen Fjällstugvärdarna 
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Lisa Hammar (nyval), Norrköping, styrelseledamot och programansvarig i STF Brålanda  
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla valberedningens förslag  

 

17. Valberedningens förslag till arbetsgrupp i nomineringskommittén 

Valberedningen föreslår: 
Norrland:  
Tord Kågström (omval), Kiruna,  
Tomas Svanström (omval), Östersund,  
Anita Österholm (omval), Härnösand,  
Merja Bergvall (nyval), Abisko  
 
Svealand:  
Birthe Persson (omval), Vålberg 
Anders Hagström (omval), Örebro,  
Birgitta Beiron (omval), Sala,  
Olle Rydell (nyval), Borlänge 
Richard Scharff (nyval), Stockholm 
Andreas Lindell (nyval), Vaxholm  
 
Götaland:  
Curth Eriksson (omval), Växjö 
Anita Högegård (omval), Partille 
Susanne Andreasson (nyval), Borås 
Camilla Jönsson (nyval), Höör 
Hanseric Jonsgården (nyval), Tomelilla  
 
Arbetsgruppen: 
Anita Österholm, ordförande 
Anita Högegård, vice ordförande 
Camilla Jönsson 
Richard Scharff 
Tomas Svanström 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla valberedningens förslag om inte stadgeändringen träder i kraft enligt ovan 

 
Stöds av: 30 ombud 
 

B. Yrkande 
Jag yrkar att riksstämman 2016 väljer en nomineringskommitté med 8 + 1 person. (Om förslag punkt 2 
går igenom.) 
Kjell Knutsson 
Stöds av: 5 ombud 
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STFS STADGAR 

 
 
  
  

 

 

 
 
 
STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN 
 
Antagna vid årsmöte den 24–25 maj 1997 
Reviderade vid årsmöte den 25–26 maj 2002 
Reviderade vid årsmöte den 17–18 maj 2003 
Reviderade vid årsmöte den 15–16 maj 2004 
Reviderade vid riksstämma den 29-30 maj 2010 
Reviderade vid riksstämman den 12-13 maj 2012 
Reviderade vid riksstämman den 10-11 maj 2014 
Reviderade vid riksstämman den 14-15 maj 2016 
 
 
§ 1 Ändamål och uppgifter 
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. 
 
§ 2 Medlemmar 
STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn. 
 
§ 3 Organisation 
För STFs centrala verksamhet finns ett kansli under ledning av en 
generalsekreterare. För därtill lämpad verksamhet kan aktiebolag under ledning av 
en verkställande direktör bildas. För lokal verksamhet bildas lokalavdelningar. 
Medlem i STF kan efter anmälan bli medlem i en eller flera lokalavdelningar.  
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Bildande av lokalavdelning, dess verksamhetsområde och stadgar ska underställas 
STFs styrelse för godkännande. 
 
§ 4 
STFs högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämman samlas till möte 
vartannat år senast i maj månad. 
 
§ 5 
Riksstämman består av lägst 40 och högst 59 medlemsombud varav 50 väljs av 
föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets omfattande hela Sverige. 
Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att medlemmarna fått möjlighet 
att föreslå kandidater.  Medlemsombuden utses senast under december månad det 
år ordinarie riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till 
att nästa val är avslutat.  
 
Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén som väljs på 
riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma. 
Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger. 
 
Nomineringskommitténs uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens 
uppdrag och valets genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda 
instruktioner. 
 
§ 6 Riksstämma 
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga 
handlingar ska sändas till medlemsombuden senast sex veckor före mötet. 
 
Vid riksstämman ska förekomma: 
– val av ordförande och sekreterare för mötet 
– val av justerare 
– godkännande av röstlängd 
– fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

- val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 
– fastställande av dagordning för mötet 
   Fastställande av mötesordning för stämman 
– behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll och  
omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och 
balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning 
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende det senaste verksamhetsåret 
– information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år 
– framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens 
förslag till     
   verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren  
– beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman 
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– beslut i ärenden som väckts genom motion 
– beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden  
– val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter 
– val av revisorer och suppleanter för dem 
– val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av 
representantskap enligt § 9 
– val av nomineringskommitté för uppgifter enligt § 5 
– val av valberedning 
 
Innan beslut fattas av riksstämman bör ärendena vara föremål för genomgång och 
diskussion företrädesvis under mötets första dag. 
 
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av riksstämman, 
upptagas till överläggning men inte till omröstning och beslut. 
 
Enskild medlem har rätt att närvara vid riksstämman i mån av plats, och motionär 
har rätt att närvara och yttra sig vid behandling av egen motion. 
 
§ 7 Motioner 

Motionsrätt till riksstämman tillkommer lokalavdelning, andra STF-föreningar och 
alla medlemmar. Motioner ska insändas till styrelsen senast under januari månad 
det år STF håller riksstämma. Styrelsen ska yttra sig över motionen.  

 
§ 8 Valberedning 
Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap 
och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå 
av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan 
omväljas högst två gånger. Förslag från medlemmar till valberedningen (avseende i 
första meningen nämnda grupper) bör vara denna tillhanda senast under januari 
månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om valberedningen 
förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast sex veckor före 
riksstämman sändas till samtliga medlemsombud. 
 
§ 9 Representantskap 

Representantskapet, som består av fem STF-medlemmar, väljs på riksstämman och 
verkar som representantskap till och med nästa riksstämma. Representantskapet 
granskar mellan de ordinarie riksstämmorna det senaste årets verksamhet i den 
omfattning som framgår av § 6 andra stycket åttonde strecksatsen. Medlem av 
representantskapet som inte är valt medlemsombud har yttrande och förslagsrätt 
vid riksstämma och extra riksstämma men inte rösträtt. 
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§ 10 Extra riksstämma 
Extra riksstämma utlyses av styrelsen när så erfordras, när revisorerna så påfordrar 
eller när för visst ändamål minst en tredjedel av medlemsombuden begär detta. 
Kallelse till extra riksstämma ska jämte föredragningslista sändas till 
medlemsombuden senast tre veckor före stämman. Vid extra riksstämma behandlas 
endast frågor som föranlett stämman och som upptagits på föredragningslistan. 
 
§ 11 Omröstning  
Vid ärendes avgörande vid riksstämma eller extra riksstämma har medlemsombud 
och var och en av styrelsens ledamöter en röst. Styrelsens ledamöter får dock icke 
rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av styrelseledamöter, revisorer och 
valberedning. 
 
Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 
 
Val sker med slutna sedlar om något ombud begär det. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 
 
§ 12 Styrelse  
STFs styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju övriga förtroendevalda 
ledamöter. Samtliga förtroendevaldas mandatperioder löper under tiden till och 
med nästa ordinarie riksstämma. STFs anställda får utse två ledamöter att därutöver 
ingå i styrelsen.  
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  
 
Den sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott. 
 
§ 13   
Styrelsen åligger att handha STFs angelägenheter i alla de frågor som inte är 
särskilt undantagna i dessa stadgar eller som är hänskjutna till riksstämmans 
avgörande. Över sin förvaltning avger styrelsen årligen verksamhetsberättelse. 
 
§ 14 Rådgivande nämnder 
För särskilda områden av STFs verksamhet kan styrelsen tillsätta rådgivande 
nämnder. 
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§ 15 Revision 
För granskning av STFs verksamhet ska finnas två revisorer och två ersättare för 
dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor. 
Dessa väljs för tiden till och med nästa ordinarie riksstämma. 
 
§ 16 Stadgeändring 
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra 
följande riksstämmor.  
 
En ändring eller ett tillägg kan också beslutas vid en riksstämma med två tredjedels 
majoritet. 
 
§ 17 Upplösning av föreningen 
För upplösning av STF fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på 
varandra följande riksstämmor. 
 
Övergångsbestämmelse: 
Den, som enligt föreningens tidigare stadgar blivit ständig medlem, bibehåller sitt 
medlemskap och därmed förenade rättigheter och medlemsförmåner. 

273



 
VALBEREDNINGSINSTRUKTION 

 
 

 
 

 
 

 

 

Arbetsordning för STFs valberedning  
 
Svenska Turistföreningens (STF) valberedning förbereder och underlättar de val 
som riksstämman ska göra. Dessa val är: 

• Styrelse 

• Revisorer 

• Nomineringskommitté 

• Ombud till bolagsstämma och representantskap 

 
Valberedningen ska föreslå en person till varje valbar plats.  
 
I STFs stadgar står: 
”Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och 
representantskap och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en 
valberedning. Denna ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. 
Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger. Förslag från 
medlemmar till valberedningen (avseende i första meningen nämnda grupper) bör 
vara denna tillhanda senast under januari månad det år riksstämman samlas. 
Skriftligt meddelande om valberedningen förslag och andra till valberedningen 
inkomna förslag ska senast sex veckor före riksstämman sändas till samtliga 
medlemsombud.” 
 
Denna arbetsordning är framtagen för att beskriva valberedningens uppdrag och för 
att underlätta för STFs medlemmar att lämna förslag och välja personer genom att 
rösta. 
 
Valberedningens arbete 
Valberedningen bör snarast efter årsstämman ha sitt första möte för att förbereda 
arbetet. 
 
Valberedningen ska:  

• Ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp och fördelas under perioden 
mellan stämmorna. 
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• Vara delaktig i större sammankomster, såsom föreningskonferens, 
franchisekonferens etc. för att knyta personkontakter samt inhämta aktuell 
kunskap om STF och framtida utmaningar. 

• Aktivt uppmuntra såväl STFs medlemmar, som lokalföreningar och andra 
grupperingar att föreslå personer till olika förtroendeposter, exempelvis genom 
nyhetsbrev och tidningen Turist. 

• Tydligt visa hur valberedningen kan kontaktas och när det senast bör ske. 

• Ta del av de årliga styrelseutvärderingarna. 

• Identifiera STFs aktuella behov och utmaningar och utifrån dessa identifiera 
vilka kompetenser de olika grupperingarna bör ha för att möta STFs framtida 
utmaningar. 

• Orientera sig om den aktuella situationen inför de olika valen bland annat 
genom intervjuer med nuvarande ledamöter och nyckelpersoner i 
organisationen.  

• Ha dialog med ordföranden för styrelsen för att få kunskap i aktuella strategiska 
frågor m.m. 

• Genomföra urval och intervjuer av kandidater till de olika uppdragen.   

• Tydliggöra för tilltänkta kandidater deras roll och uppdrag.   

 
Valberedningen bör ta hänsyn till kandidaternas intresseinriktning, kompetens och 
nätverk i samhället, beredskap att sätta av tid samt ålder, kön, regional spridning i 
förslaget till de olika grupperna. Valberedningen ska också se till att det i de olika 
grupperingarna alltid finns ledamöter med kunskap om STFs verksamhet och 
delaktighet i STFs värderingar.  
 
Valberedningen ska senast sex veckor före riksstämman sända förslagen till 
samtliga ombud på riksstämman.  
 
Styrelsens sammansättning 
Enligt stadgarna består STFs styrelse av ordförande, vice ordförande och sju andra 
förtroendevalda ledamöter.  
 
Revisorernas sammansättning 
Enligt stadgarna ska det finnas två revisorer och två ersättare för dem som granskar 
STFs verksamhet. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara 
auktoriserad revisor.  
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Nomineringskommitténs sammansättning 
Nomineringskommittén består av 1 ordförande och 8 ledamöter som väljs av 
riksstämman efter att STFs valberedning lagt fram förslag på lämpliga kandidater. 
Förslaget från valberedningen ska sättas samman utifrån en god spridning av kön, 
ålder och geografi. Ledamöterna ska också ha god kunskap om alla 
intresseområden inom STF.  
 
Ombud till bolagsstämma och representantskapets sammansättning 
Representantskapet består av fem STF-medlemmar. 
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Nomineringskommitténs sammansättning och uppdrag 

inom Svenska Turistföreningen 
 
Nomineringskommitténs sammansättning 
Nomineringskommittén består av 1 ordförande och 8 ledamöter som väljs av 
riksstämman efter att STFs valberedning lagt fram förslag på lämpliga kandidater. 
Förslaget från valberedningen ska sättas samman utifrån en god spridning av kön, 
ålder och geografi. Ledamöterna ska också ha god kunskap om alla 
intresseområden inom STF. STFs kansli ska på STFs hemsida se till att 
medlemmarna underrättas om vilka som ingår i nomineringskommittén. 
 
Nomineringskommitténs uppdrag 
Nomineringskommittén ansvarar för den nomineringsprocess som föregår valet av 
medlemsombud. Nomineringskommittén ska nominera minst dubbelt så många 
kandidater som de som ska väljas som medlemsombud. Enligt stadgarna §5 ska 50 
medlemsombud väljas.  
 
Enligt stadgarna verkar också nomineringskommittén som medlemsombud och är 
därmed ombud vid STFs riksstämma. 
 
Förslag på kandidater till medlemsombud 
Förslag på kandidater till medlemsombud kan lämnas från samtliga av STFs 
medlemmar under perioden direkt efter avslutad riksstämman till och med den 31 
augusti samma år som riksstämman har ägt rum. 
 
STFs kansli ska på alla tillgängliga sätt informera om hur medlemmarna kan lämna 
förslag på kandidater till medlemsombud.  
 
Förslag på kandidater till medlemsombud kan lämnas till STFs kansli, via 
hemsidan, e-post eller brev. 
 
Nomineringskommitténs arbete 
Nomineringskommittén ska behandla de förslag som kommit in under 
förslagsperioden. Medlemmarnas förslag utgör den viktigaste grunden för 
nomineringskommitténs arbete. Nomineringskommittén är dock inte begränsad till 
att beakta enbart inkomna förslag, utan kan själva ge förslag på kandidater till 
medlemsombud för att uppnå större urval, antal och spridning på nominerade 
kandidater.   
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Nomineringskommittén ska vid nomineringen sträva efter att de kandidater som 
nomineras sammantaget har en mångsidig kompetens vad avser STFs alla 
verksamheter. Ålders- och könsfördelning bör beaktas liksom geografisk spridning 
och skiftande intressen inom STFs alla områden.  
 
Nomineringskommittén ska förvissa sig om att de kandidater som föreslagits som 
medlemsombud är villiga att kandidera som medlemsombud. 
 
Nomineringskommitténs arbete ska vara avslutat i september det år riksstämman 
har genomförts. 
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Förslag, nominering och val av medlemsombud inom STF 

 
Förslag på medlemsombud 
Förslag på medlemsombud kan lämnas från samtliga av STFs medlemmar under 
perioden direkt efter avslutad riksstämma till och med den sista augusti samma år 
som riksstämman har ägt rum. 
 
STFs kansli ska på STFs hemsida se till att medlemmarna underrättas om vilka som 
ingår i nomineringskommittén och hur medlemmarna kan lämna förslag på 
medlemsombud.  
 
Förslag på ombud kan lämnas till STFs kansli, via hemsidan, e-post eller brev. 
 
Nominering av medlemsombud  
Nomineringskommittén ansvarar för nomineringen av medlemsombud till 
riksstämman. Vid valet ska minst dubbelt så många medlemsombud än vad som 
ska väljas föreslås. Enligt stadgarna ska 50 medlemsombud väljas. 
 
Nomineringsförfarandet ska avslutas senast den 30 september det år som 
riksstämman har ägt rum.  
 
Valet av medlemsombud 
Val av medlemsombud ska påbörjas den 1 november samma år som den ordinarie 
riksstämman äger rum och avslutas den 30 november samma år. 
 
Inför valet ska STFs kansli se till att varje föreslagen kandidat på ett likartat sätt 
lämnar en presentation av sin kandidatur i text och bild. 
 
STFs kansli ansvarar för att presentationen av kandidaterna läggs upp på STFs 
hemsida. Information om nominerade kandidater och ombudsvalet ska även 
publiceras i tidningen Turist. 
 
Kansliet genomför själva valet och tillhandahåller erforderlig central teknik därför. 
Valet sker via Internet, men tills vidare bör medlem kunna rösta även via vanlig 
post. 
 
Då hela Sverige utgör ett valområde skall samtliga ombud företräda samtliga STF 
medlemmar. 
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Vid valet disponerar varje medlem tre röster. Dessa måste läggas på olika 
kandidater. För att bli vald måste en kandidat ha fått minst en röst. Om flera 
kandidater konkurrerar om den sista ombudsplatsen med lika många röster avgör 
lotten. 
 
STFs kansli ansvarar för sammanräkningen av rösterna. Antalet valda ombud ska 
vara 50. 
 
Valresultatet ska granskas av någon av STFs revisorer. Vid granskningen bör 
särskilt beaktas: 

– röster har avgivits endast av röstberättigade  
– kandidatens medlemsavgift är betald 
– högst 3 röster har avgivits per röstande 
– fusk inte har förekommit 
– att suppleanter utsetts enligt turordning 

 
Så snart sammanräkningen är klar och har granskats ska kansliet på STFs hemsida 
tillkännage hur rösterna fördelats mellan de valda kandidaterna och hur 
medlemmarna kan kontakta de valda medlemsombuden.  
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Medlemsombudens uppdrag inom Svenska 

Turistföreningen 
 
Nyckelordet i medlemsombudstanken är kontinuerlig dialog. Ombuden har när de 
kandiderat angett områden som de skulle vilja verka inom (t.ex. miljö, fjäll, unga, 
integration) och de ska ges möjligheter att engagera sig i valda områden under den 
tvåårsperiod de är valda för. Det ska vara både inspirerande och stimulerande att 
engagera sig som medlemsombud. När styrelsen vill arbeta med rådslag, 
arbetsgrupper eller remisser i speciella frågor ska deltagare kunna rekryteras bland 
medlemsombud med särskild kompetens och intresse. Under vintern före 
riksstämma uppmuntras medlemsombuden att särskilt engagera sig i utvecklingen 
av STF och kommande stämma, enskilt eller i grupp eller tillsammans med 
lokalavdelningar, stugvärdar, färdledare eller vandrarhemsvärdar. 
Medlemsombuden ska, förutom aktivt deltagande i riksstämman ges goda 
förutsättningar att: 

• Vara en resurs för STF. 

• Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom STF genom att läsa nyhetsbrev 
och vara aktiva i olika diskussionsforum. 

• Delta på kickoff och träffar avsedda för medlemsombuden. 

• Delta i träffar med t.ex. lokalavdelning, vandrahemsvärdar, stugvärdar, 
färdledare och/eller regional konferens. 

• Kommunicera med medlemmar i föreningen och vara STF-ambassadör i olika 
sammanhang, t.ex. genom direktkontakt med intresserade lokalavdelningar. 

  
Man är medlemsombud från att valet är avslutat till dess ett nytt val har ägt rum. 
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Liten stämmoguide 
 
Allmänt 
På riksstämman ska vi sträva efter en öppen och hjärtlig stämning där var och en 
ska kunna delta. Alla synpunkter och förslag är lika värda och ska behandlas 
därefter. 
 
Riksstämman kan endast fatta beslut i ärenden som är föranmälda – det vill säga: 

 ärenden som stadgarna föreskriver 
 förslag som styrelsen väckt 
 motioner som varje medlem har rätt att skicka in (senast den 31 januari 

2018). 
 

Om det är stämmans mening kan en fråga som inte anmälts på föredragningslistan 
tas upp till överläggning men frågan får inte gå vidare till omröstning och beslut. 
 
Beslutsordning för varje ny punkt på dagordningen i plenum  
(salen där mötet hålls) 

1. Den aktuella dagordningspunkten aviseras av mötesordförande. 
2. Ordförande lämnar därefter ordet fritt. 
3. Om någon vill yttra sig i en fråga finns det möjlighet att nu begära ordet. 
4. Du begär ordet genom att hålla upp ditt röstkort. 
5. När inga fler finns på talarlistan lägger ordförande förslag på 

propositionsordning (i vilken ordning stämman ska besluta om yrkandena) 
och ställer frågan om man är redo att gå till beslut. Det förslag som har fått 
mest stöd under påverkanstorget ses som huvudyrkande, som övriga 
förslag kommer att ställas emot. Därefter beslutar stämman om respektive 
yrkande i tur och ordning, till dess att stämman har nått ett beslut.  

6. Beslutet annonseras. 
 
Huvudpunkterna på dagordningen för stämman framgår av föreningens 
stadgar. En av de första punkterna på stämmoprogrammet är att besluta om en 
detaljerad dagordning. Ett förslag på dagordning finns med i stämmohandlingarna. 
 
Så här kan du som ombud förbereda dig hemma 
På dagordningen finns en punkt som handlar om att en grupp ska utses som 
förbereder valet till ny valberedning. Information om detta hittar du i 
stämmohandlingarna. Fundera gärna på förhand om du har några förslag på 
personer till den gruppen så att den stämmopunkten fungerar smidigt när det väl är 
dags. Fundera även på om du har personer att föreslå till att ingå i STFs 
valberedning. 
 
STFs styrelse kommer att föreslå stämman att arbeta utifrån modellen 
påverkanstorg. Se särskilt dokument om arbetsformer för riksstämman. Läs igenom 
detta dokument noga och hör gärna av dig till STFs kansli om du har frågor 
angående arbetsformen.  
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När du har läst igenom handlingarna, kan du förbereda dig genom att formulera 
yrkanden redan hemma och sätta upp dem på påverkanstorget när det öppnar på 
stämman. Då har du också möjlighet att diskutera med medlemmar i din omgivning 
och samla in tankar och åsikter från dem om de olika förslagen. 
 
 
Mötesordlista 
 
Ajournering 
Att mötet ajourneras betyder att stämman beslutar om att göra ett avbrott. Alla 
röstberättigade ombud kan föreslå ajournering. De vanligaste orsakerna till 
ajournering är kaffepauser eller liknande. Men ajournering kan också bero på att 
man vill skaffa sig kompletterande information, bättre argumentationsunderlag etc. 
 
Avslutande av debatten 
När alla på talarlistan har talat färdigt justerar ordförande de lagda förslagen 
(yrkandena). När ordförande kontrollerat att samtliga förslag är rätt uppfattade 
ställs frågan om huruvida debatten i ärendet är avslutad. Efter att stämman beslutar 
att avsluta debatten kan ingen få ordet annat än för ordningsfrågor. 
 
Begära ordet   
Varje ombud har rätt att yttra sig på riksstämman. Även en motionär (den som har 
undertecknat en inlämnad motion) har rätt att yttra sig vid behandlingen av sin 
egen motion, även om den personen inte själv är ett stämmoombud. När debatten 
pågår begär man ordet genom att räcka upp sin nummerlapp (som varje ombud får i 
samband med inregistreringen). Numret på lappen är detsamma som ombudet har i 
deltagarförteckningen och det är därför lätt för presidiet att notera rätt namn i 
talarlistan. 
 
Nominering  
Nominering innebär att man föreslår en person som kandidat till en förtroendepost. 
Valberedningens nominering av kandidater föreligger alltid automatiskt. Varje 
ombud har rätt att nominera andra kandidater än valberedningens nominering.   
 
Ordningsfråga  
Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen, till exempel yrkande på 
ajournering, stadgetolkning, tidsbegränsning, streck i debatten med mera ropas 
”ordningsfråga”. Då bryts talarlistan och ordningsfrågan får ställas omgående. 
 
Propositionsordning 
Ordförande föreslår propositionsordning (beslutsordning), dvs. den ordning i vilken 
man röstar på förslagen. Propositionsordningen ska godkännas av stämman innan 
röstningen börjar. Det är vanligt att använda en beslutsordning där olika förslag 
ställs mot varandra i ett sammanhang. Vart och ett av dessa ställs mot det 
fullständiga åtgärdsförslaget. Till sist ställs slutförslaget också mot avslag. 
Stämman kan också välja att avgöra frågan senare, dvs. att välja något av följande: 
bordlägga, remiss, återremiss eller ajournering. 
 
 

283



 

 

 3 (4) 
 

Replik  
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik, som bryter 
talarordningen. Även den som blir besvarad genom en replik har rätt till en 
motreplik. En replik får dock aldrig blir ett nytt inlägg. Har man mycket att säga så 
måste man begära ordet på nytt. 
 
Reservation  
Varje röstberättigat ombud har rätt att reservera sig mot ett fattat beslut. Det 
betyder att ombudet uttalar att beslutet strider mot vad ombudet anser riktigt och att 
detta ska skrivas ner i stämmoprotokollet. En reservation är personlig och anmäls i 
anslutning till att beslutet fattas, men måste även lämnas in skriftligen till presidiet 
innan stämman avslutas. 
 
Röstning 
Röstning sker oftast först genom så kallad acklamation, det vill säga muntligen, 
eftersom det går snabbt och de flesta beslut ändå fattas med stor majoritet. Det 
fungerar så att ordförande föredrar förslaget och frågar om vi kan besluta så. Om 
man håller med om förslaget svarar man ”Ja” högt och tydligt. Ordförande ställer 
därefter förslaget mot avslag, genom att fråga ”någon däremot?” Om du inte håller 
med om förlaget svarar du ”Ja” då istället. Vid röstning med acklamation säger 
man alltså aldrig nej vid något tillfälle.  
 
Ordförande gör sedan en snabb bedömning om stämmoombuden huvudsakligen 
stödde förslaget eller huvudsakligen var däremot. Sedan säger ordförande ”jag 
finner att stämman har beslutat att …” och slår efter ett par sekunder klubban i 
bordet. Om något av stämmoombuden bedömer att ordförande missuppfattat läget 
kan det löna sig att ropa ”votering” innan ordförande slagit klubban i bordet. Då 
görs röstningen om genom votering, och det kan visa sig att beslutet blir ett annat. 
Det brukar anses okamratligt att begära votering alltför ofta, om man inte tror att 
resultatet kan bli annorlunda, eftersom det fördröjer stämman. 
 
Om votering begärs används i första hand försöksvotering. Det går till så att 
ordförande utifrån den tidigare fastställda propositionsordningen ber ombuden att 
hålla upp sina röstkort för och emot förslagen för att översiktligt kunna bedöma 
majoritetsställningen. Om utfallet är klart (bedömningsbart utan egentlig räkning) 
föreslår ordförande att resultatet fastställs. Det finns här en ny chans för ombuden 
att ropa ”votering” eller ”rösträkning”. Om ingen kräver votering igen fattas 
beslutet i enlighet med försöksvoteringens resultat. Vidhåller någon votering, eller 
om ingen klar majoritet kan konstateras, ställs voteringsproposition och rösträkning 
sker. 
 
Om resultatet efter rösträkningen är mycket jämt kan röstgranskning begäras. Då 
ropas varje ombuds nummer upp och ombudet talar högt och tydligt om hur man 
röstar i frågan. Detta noteras av presidiet. 
 
Vid lika röstetal i en omröstning skiljer lotten. Val kan ske med slutna röstsedlar 
om något ombud begär det.  
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Rösträtt  
Endast de valda ombuden och STFs styrelse har rösträtt. (Styrelsens ledamöter får 
dock inte rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av styrelseledamöter, 
revisorer och valberedning). 
 
De som har rösträtt anges i en förteckning som kallas röstlängden, som efter 
justering fastställs av riksstämman. Om ändring i röstlängden sker måste detta 
meddelas presidiet (exempelvis om en ersättare kliver in som ombud eller om ett 
ombud avviker från förhandlingarna). Varje ombud har en röst. Röstning med 
fullmakt är inte tillåten. 
 
Streck i debatten  
En debatt kan avslutas även om det finns talare kvar på talarlistan om något ombud 
begär streck i debatten. Ordförande frågar då stämman om streck ska sättas, och 
om stämman beslutar så avbryts debatten. Innan strecket slutligen kan sättas ska 
samtliga lagda förslag justeras. Finns nya förslagsställare får dessa ordet först för 
att redovisa sina förslag. Därefter kan ytterligare talare anmäla sig till talarlistan. 
Denna justeras och därefter sätts strecket och några nya yrkanden tas därefter inte 
upp. 
 
Tidsbegränsning  
En debatt som drar ut på tiden kan ibland behöva skyndas på och då kan man 
begära tidsbegränsning. Deltagarna tvingas då att koncentrera sina inlägg och bör 
helst undvika att upprepa sådant som redan sagts eller föreslagits. 
 
Yrkande  
Varje ombud har rätt att ställa yrkande (förslag) vid riksstämman. Yrkanden ska i 
första hand läggas på påverkanstorget. Yrkande som väcks i plenum ska alltid 
lämnas skriftligt till presidiet.  
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