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Vår historia

Januari–mars
• Medlemskurvan vänder uppåt.
• H .M. Konungen inviger sin födelsedagspresent – tillgänglighetsanpassningen
av STF Abiskojaure.
• Kuskahusen på Österlen, Tjärö i
Blekinges skärgård, Villa Söderåsen
B&B i Röstånga, Valbergsängen Sporthotell i Torsby, Grimsnäs Herrgård B&B
i Ljuder, Åkerby Herrgård Hotell i Nora
och Lasätter Gård i Nyköping ansluter
sig till STF.
• STF svarar på remissen:
Om ny resegarantilag.
April–juni
• Barnens Turistbyrå och
Allemansrättsskolan lanseras.
• Det första Hållbarhetslöftet uppfylls.
• Dugnadsarbetare gör renoveringarna
i STF Abiskojaure, STF Singi och
STF Alesjaure.
• STF Helags får Mångfaldspriset till
Staffan Svanbergs minne för arbetet
med fjällrävar.
• Bryggholmens gård i Enköping, BullAugust gård på Arholma, KynnefjällsNatur i Bohuslän, Fjällhornet Resort i
Ljungdalsfjällen, Tännäskröket i Tännäs
och Svanstein Lodge i Övertorneå ansluter sig till STF.
• STF svarar på remissen: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden.
Juli–september
• Nattågen räddas – regeringen beslutar
om reguljär nattågstrafik till och från
Jämtland från juni 2018.
• Fjällets dagar äger rum.
• HAJKA lanseras i Almedalen.
• Höstlövet lanseras.
• Dugnadsarbetare gör renoveringar
i STF Ritsem, STF Lunndörren och
STF Kutjaure.
• STF Korrö vinner Smålands
Gastronomiska Akademins stora pris.
Oktober–december
• Villa Lowar B&B i Orsa ansluter sig till STF.
• STF svarar på remisserna: Nationell
plan för transportsystemet, Konsultation
i frågor som rör det samiska folket och
Utvärdering av Laponiaförvaltningen.

Kort om STF
STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och kulturturism i
Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 238 000 medlemmar. ”Upptäck Sverige”
är det genomgående temat för föreningens verksamhet inom natur- och kulturturism. STF
utövar opinionsbildning med syfte att värna natur- och kulturmiljöer som är intressanta för
turism/besöksmål. Via sitt dotterbolag driver STF, i egen regi och tillsammans med franchisetagare, cirka 300 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från söder till norr, från
absoluta city till lägen i väglöst land. 62 lokalavdelningar anordnar en mängd lokala aktiviteter och internationellt samarbetar STF med vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.

VÅR VISION

Upptäck äventyret Sverige

Generalsekreteraren/Vd har ordet

TILLSAMMANS FÅR VI FLER ATT
UPPTÄCKA SVERIGE
Det är många gånger som jag fått frågan
om varför man ska vara medlem i STF.
För några år sedan hade mitt – och många
andras – snabba svar varit att det handlar
om medlemsrabatten. Idag är mitt svar
annorlunda. Vi har under ett antal år satsat
på att stärka föreningen och lyfta fram allt
det som vi åstadkommer. Vi har utvecklat
föreningsdemokratin och vi har arbetat
med att stärka medlemmarnas känsla av
att man ska vara medlem i STF för att
man vill bidra. Bidra till att natur- och
kulturturismen i Sverige utvecklas och att
fler ska kunna upptäcka Sverige hållbart.
Och som tack för bidraget får man medlemsrabatten. Kvittot på att vi har tänkt
rätt är att antalet medlemmar nu ökar för
första gången på över 25 år. En utveckling
som jag är glad och stolt över.
Vi vet att våra insatser för nattågen,
fjällen och allemansrätten är betydelse
fulla. Barnens Turistbyrå, Hajka, Höstlövet
och våra satsningar på att tillgängliggöra
fjällen för fler är exempel på aktiviteter
som stärker vår relevans som förening.
Men vi vill få fler att engagera sig ideellt
inom STF. Kanske som medlemsombud,
stugvärd, dugnadsarbetare eller som aktiv
i en lokalavdelning.
Vi ser också ett ökat intresse för våra
fina boenden runt om i landet och de
upplevelser STF erbjuder. STFs gästnätter
utvecklas positivare än marknaden, och
våra arrangemang är välbesökta.
Våra hjärtefrågor

Att verka för god infrastruktur i hela
landet är en av våra hjärtefrågor. Även
om vi vann en delseger när vi räddade
nattågen norrut finns det mycket kvar att
göra. Att järnvägen varje år ska renoveras
just under påsken, är ett exempel på att
besöksnäringen inte värderas tillräckligt
högt. En annan viktig infrastrukturfråga
är telefon- och internettäckning. I takt
med att det fasta nästet monteras ner har
tillgängligheten försämrats på många
platser, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. Turismföretagare och deras gäster
berättar för mig om svårigheter att komma
i kontakt med boenden, att digitala betalningslösningar är nästintill omöjliga och
att verksamheten tappar kunder på grund
av bristande kommunikationsmöjligheter.
Än så länge har vi inte lyckats lösa problemet, men vi ger inte upp.
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Unika hållbara boenden

Ett annat område där vi har genomdrivit
stora förändringar under senare år är vår
franchiseverksamhet. Årets undersökning
bland våra franchisetagare visar en stor
ökning av deras nöjdhet, vilket jag tolkar
som ett tecken på att de projekt vi har
drivit har varit riktiga. Under året har vi
fattat beslut om en ny Boproduktstrategi
där vi lyfter fram vikten av att alla våra
boenden ska vara unika och personliga.
En annan satsning är vårt arbete med
Hållbarhetslöftet, ett löfte som introducerades under 2017 och som alla våra
boenden ska ha uppfyllt senast 2019.
En viktig aktör i glesbygden

I en alltmer urbaniserad värld spelar STF
en allt viktigare roll i glesbygden. På flera
av de orter där vi verkar är vårt investeringsbehov mycket högt. I exempelvis
Abisko, där vi under året har varit tvungna
att bygga bostäder till våra anställda,
skulle vi behöva göra ytterligare investe
ringar i storleksklassen 100 miljoner
kronor. Det handlar om investeringar i
det som vi medlemmar tillsammans äger.
Framtiden

Vår målbild är att STF ska vara det själv
klara valet för dig som vill ta del av unika
natur- och kulturupplevelser. Och då
måste vi också vara det självklara valet för
boenden som erbjuder dessa upplevelser.
Vi vill fortsätta att vara relevanta och en
kraft som kan driva viktiga frågor. Det
finns oändliga möjligheter, men med begränsade resurser gäller det att välja rätt.
2017 var ett mycket bra år och 2018
ska bli ännu bättre. Tack till dig som varit
med och bidragit.
Tillsammans får
vi människor att
upptäcka Sverige.
Och det är svaret
på frågan varför
jag tycker att du
ska vara medlem
i STF.

VÅRA 9 RIKTLINJER
FÖR TURISM-, FRILUFTS-,
NATUR- OCH KULTUR
FRÅGOR

1

Hållbar turism
Vi värnar besöksmålens naturoch kulturvärden på ett långsiktigt och
hållbart sätt. STF ska vara en drivande
aktör för en hållbar turistisk utveckling
i Sverige.

2

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

3

Slå vakt om strandskydd
Miljöer längs stränder och kuster
har stort värde för turism och friluftsliv.

4

Slå vakt om bullerfri natur
Alla ska ha rätt att få uppleva
bullerfri natur.

5

Områden nära tätorter
Fler frilufts- och rekreations
områden nära tätorter bör inrättas
för att tillvarata miljön och stimulera
människor att utnyttja dem.

6

Värdefulla naturområden
Områden av särskilt värde för
naturupplevelse och friluftsliv bör
värnas effektivt genom att natur
reservat och nationalparker inrättas.

7

God tillgång till leder
Cykelleder, vandringsleder,
kanotleder, skoterleder, skidleder
och skidspår bör underhållas och
utvecklas.

8

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

9

Magnus Ling

Låg energiförbrukning
Vi stödjer förnyelsebara energi
källor, men anser att stor hänsyn ska
tas till friluftslivet och turismens intressen vid nya etableringar av anläggningar för energiproduktion.
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STF är vägen till
äventyret Sverige,
där det är enkelt och
inspirerande att
upptäcka hållbart

STF ÄR VÄGEN TILL
ÄVENTYRET SVERIGE
STF får människor att upptäcka äventyret Sverige. Vi inspirerar till resande, aktiviteter och såväl stora som
små äventyr som ger unika natur- och kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett naturligt
val för alla som vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som utgår från
natur- och kulturturism.

VÅRT ÄNDAMÅL ENLIGT VÅRA STADGAR

§ 1 Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas
intresse av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. STF gör detta genom att:
• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur;
• värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv;
• verka för och sprida kunskap om eko-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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VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

VÅR HUVUDINRIKTNING

2018–2020
• Ökat antal upptäcktsresande, vilket medför ökat antal
gästnätter.
• Ökat antal engagerade människor, vilket medför fler
medlemmar.
• Större ekonomisk utvecklingsförmåga, vilket medför
mer medel för att driva utvecklingsprojekt som främjar
föreningens ändamål samt att underhålla och utveckla
de fastigheter vi äger.

2017–2025
• Vi har upplevelsen i fokus.
• Vi är Sveriges ledande aktör för vandring och
turskidåkning.
• Vi erbjuder endast unika boenden – som skapar
förutsättningar för att få fler att upptäcka Sverige.
• Vi har digital plattform – som skapar bästa
förutsättningar för både digitala och fysiska möten.
• Vi har en aktiv dialog med tusentals intressenter –
och tar hjälp av lokala ideella krafter.
• Vi inspirerar nya grupper av upptäckare.
• Vi arbetar med hjärtefrågorna infrastruktur, leder,
allemansrätt och hållbar turism.
• Vi är den självklara fjällaktören i väglöst land.

Upptäck äventyret Sverige

VÅR FÖRENINGS- OCH VERKSAMHETSMODELL
STF
Ideell förening

Äger

Äger 100 %

Medlemmar
Lokalavdelningar

Avtal med

STF AB

Driver 58 anläggningar i
egen regi.
Bedriver opinionsbildning inom natur- och
kulturturism såväl lokalt som för Sverige som
helhet. Lokalavdelningarna genomför aktiviteter över hela landet.

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

Fjällstationer, fjällstugor och
vandrarhem/hotell

Värvar nya medlemmar

Genererar gästnätter

Logiintäkter

Medlemsintäkter,
insamlingar och bidrag

Föreningsintäkter

Franchisetagare

Gäster som ej är medlemmar
Bidragsgivare

Medlemskap, förmåner.
Andra engagemangs
former, förenings
aktiviteter

NYCKELTAL KVALITET
Antal medlemmar

2015

2016

2017

241 672

236 318

238 826

Nöjda medlemmar, index
(mäts vartannat år)
Nöjda franchisetagare, index

Antal gästnätter
Omsättning, Tkr
Resultat, Tkr
Nöjda medarbetare, index

76
62

63

68

1 371 121 1 242 051 1 296 765
348 486

345 228

356 826

28 081

20 820

8 485

76

78

78
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KOMMENTAR – AKTIVITETER
Under 2017 ökade medlemsantalet för första gången på över 25 år. Vi har stärkt
vår retorik och därmed tydliggjort vår relevans som förening, utökat våra engagemangsformer och vi har stärkt vår medlemsvärvning i digitala kanaler.
Att vara en relevant franchiseorganisation har varit och är viktigt för STF, under
2017 ökade index med 4 enheter vilket visar att vi är en bra franchisepartner
Antalet gästnätter har under året ökat, den största procentuella ökningen har skett
på fjällstugorna men även de anläggningar som drivs på franchisebasis har haft en
gynnsam utveckling. Tuffast har utvecklingen varit i våra största städer.
Omsättningen ska öka genom fler nöjda medlemmar, gäster och franchisetagare.
Internt ska vi sänka kostnader genom fortsatt ökad effektivitet. All vinst åter
investeras i föreningen.
God kommunikation och en bra arbetsmiljö, en tydlig målstyrning och ett gott
ledarskap är avgörande för motiverade och nöjda medarbetare.
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MEDLEMMAR

Genom att vara medlem i STF är du en del av
arbetet med att hålla natur- och kulturmiljöer i
Sverige öppna och tillgängliga för alla att upptäcka. Idag och imorgon. Tillsammans gör vi
det möjligt för fler att upptäcka Sverige.

ÖKAT ANTAL MEDLEMMAR
FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 25 ÅR!
Under 2017 har vi både fått flera nya medlemmar samtidigt
som en högre andel medlemmar har valt att förnya sitt medlemskap. Det innebär att en långvarig minskning av antalet
medlemmar har vänt. Det finns flera anledningar till att antalet medlemmar ökar. Intresset för vandring och resor inom
Sverige ökar, men STF har också jobbat hårt för att stärka
den ideella identiteten och inte bara ses som ett rabattkort
för sina boenden. Initiativ som till exempel The Swedish
Number, Våga Upptäck, Rädda Nattågen och Höstlövet har
också bidragit till den positiva medlemsutvecklingen.
Antalet medlemmar ökade i alla åldersgrupper, förutom gruppen 55–69 år. Medelåldern är fortsatt 48 år, och
könsfördelningen är 49 procent kvinnor och 51 procent män.
STF har många lojala medlemmar med 56 procent som varit
medlemmar i 5 år eller mer, 18 procent av dessa har varit
medlemmar i 20 år eller mer.

2017 hade STF

238 826
medlemmar

(2016: 236 318)
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MEDLEMSUTVECKLINGEN UNDER 132 ÅR
50-talet med
bilismens framväxt
gör att resandet ökar
och därmed antalet
STF-medlemmar.
I slutet av 60-talet växer
charterturismen fram
med utlandssemestrar.

350 000
300 000
250 000
200 000

1885
STF grundas
för att göra fjällen
tillgängliga.
Vi bygger fjällstugor
och rösar leder, ger
ut fjällkartor och
lägger ut båtar.

1933
öppnar det första
vandrarhemmet
och 1938 införs
semesterlagen.

Energikrisen i början
av 70-talet gör att resor
utomlands minskar. En
debatt om resandets
miljöpåverkan tar också
fart och resandet inom
Sverige ökar
återigen.

100 000
50 000
1885

1900

1915

1935

2017
ser vi äntligen
ett trendbrott och
medlemskurvan ökar
reellt för första
gången sedan
1990.

Med
Interrailkortet når
STF en medlemspeak
i början av 90-talet. När
intresset för Interrail
kortet går ner dalar
STFs medlemskurva.

150 000

0

Engagemang
tar sig andra uttryck
och trots att svenskarnas
engagemang i olika frågor är
större än någonsin minskar
lojaliteten mot organisationer
under 2000-talet. Ökningen
2001 beror på att vi inför
kategorin ”barnmedlem”.

1955

1970

1990

2001

2017

Hur blev man medlem 2017?

NYA MEDLEMMAR

Digitala kanaler, webb och online-bokning 53 %

Att vi kontinuerligt värvar nya medlemmar är viktigt. Att vi är många medlemmar
stärker vår relevans och ger oss kraft att påverka i viktiga frågor. Knappt hälften
blir medlemmar via det personliga mötet, det vill säga på våra boenden och genom
våra lokalavdelningar. Den största ökningen av medlemsvärvning ser vi i digitala
kanaler. Webbvärvningen har ökat med närmare 30 procent sedan 2016.

Fjällstationer och fjällstugor 28 %
Vandrarhem/hotell 16 %
Övrigt som STF kundservice,
lokalavdelningar och turistbyråer 3 %

NÅGRA UPPSKATTADE MEDLEMSFÖRMÅNER
STF-medlemmar får rabatt på tåg och buss
• 10 procent rabatt på tågresor med SJ, för att göra det möjligt för medlemmar att
upptäcka hela Sverige förmånligt och miljövänligt.
• 10 procents rabatt på Snälltåget, som går mellan Malmö och Stockholm året runt och
under vintern från Malmö via Stockholm till Åre och Vemdalen.
• 10 procent rabatt på bussresor med Swebus. Alla företagets expressbussresor är
märkta med Bra miljöval och ombord på Swebus bussar finns gratis internet.

STF Klippet
På STF Klippet finns ett brett urval av medlemserbjudanden
över hela Sverige till 25 procents rabatt! Stora upplevelser
och små priser helt enkelt.

Tidningen Turist
Medlemstidningen Turist kom ut med sex nummer under 2017
och nådde drygt 205 000 läsare. I TNS-Sifo:s kvalitetsmätning rankas Turist som en av de tio mest inspirerande, väl
skrivna och vänligt välkomnande av svenska tidningar, samt en
av tio med mest informativa annonser.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Tidningen Turist
nådde drygt

205 000
läsare
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HÖSTLÖVET –

FÖR ALLA BARNS RÄTT TILL NATUR
Tusentals barn och
unga har inte möjlighet att komma ut i
naturen på grund av
föräldrarnas socio
ekonomiska situation.
Därför har STF startat
Höstlövet – ett initiativ som
gör det möjligt för barnfamiljer, som
inte kunde resa under sommarlovet, att
uppleva ett härligt höstlov någonstans i
Sverige.
Under september 2017 gick medlems
avgifterna från alla som valde att bli
STF-medlemmar via webben till
Höstlövet. Dessutom fick vi ytterligare
drygt 77 000 i bidrag via Swish från

medlemmar. Totalt sökte 70 familjer och
vi kunde bjuda 35 familjer på en höstlovs
resa. För många handlade det om att få
en andningspaus i en tuff vardag och få
möjlighet att uppleva naturen.
Samarbetspartners

Swebus stod för resorna till fjälls för
familjerna som skulle till Ramundberget,
Åre och Vålådalen. Rent A Plagg gav oss
extra bra pris på hyra av kläder för de
familjer som hade behov.
Anläggningar

STF Svartsö Vandrarhem, STF Brantevik
Råkulle Vandrarhem, STF Sala Silvergruva Vandrarhem, STF Ramundberget
Hotell, STF Åre Torg Vandrarhem och
STF Vålådalen Fjällstation deltog.

Det känns viktigt att vara med och göra,
om än en liten skillnad, så i alla fall
bidra till att några barnfamiljer kan få
ett höstlov med miljöombyte. Att vi får
dela med oss av en bit av Stockholms
skärgård värmer.”
Lotten & Stina, STF Svartsö
En mamma som fick resa till
Ramundberget
”Det här betyder så oerhört mycket. Det
här är livsglädje – och det är så länge
sedan jag verkligen kände det. Och du
ser på min dotter, hon bara älskar det
här. Hon strålar.”
5 minuter senare säger dottern
”Måste vi åka hem i morgon?
Jag vill stanna här resten av livet.”

NATURKLYFTAN VÄXTER
STF har under året startat en debatt om vad vi kallar Naturklyftan. Stora grupper av barn
och unga växer upp utan kunskap om den svenska naturen. Brist på vistelse i skog och
mark riskerar att cementera det ökande gapet mellan samhällsklasser och minskar den
fysiska och psykiska hälsan. Det gapet kallar vi naturklyftan.
Vi har publicerat en rapport som pekar på att kunskap, tillgänglighet och familjens
ekonomiska situation är avgörande faktorer för att barn ska komma ut i naturen. Rapporten väckte intresse och ett antal media skrev om den, bland andra Aftonbladet, Barometern och SvD. Dessutom har miljöminister Karolina Skog både twittrat, nämnt den i ett tal
och gått ut med ett pressuttalande. STF lanserade Höstlövet som är en del av det arbete
vi gör för att minska naturklyftan.
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ELDSJÄLARNA
GÖR SKILLNAD

STF är en ideell förening och det är många
som stödjer STF genom att arbeta ideellt i
föreningen. Vi kallar dem våra eldsjälar och
deras arbete bidrar till att stärka STF och
skapa större möjligheter till överskott som
kan återinvesteras för att göra oss ännu
bättre.

1 424
aktiva eldsjälar 2017

Det ideella engagemanget i STF kan se ut på olika sätt
• Anslut dig till någon av våra 62 lokalavdelningar för att
upptäcka Sverige på hemmaplan.
• Var med och rusta föreningens fastigheter i fjällen
genom vårt dugnadsarbete.
• Hjälp fler att upptäcka mer av Sverige genom STF
Hajka, en upptäcktsförmedling där du kan anmäla dig
till aktiviteter du vill testa eller som ideell ledare för en
aktivitet du vill att andra ska ta del av.
• Hjälp barnen i din omgivning att upptäcka Barnens
Turistbyrå där de kan lämna tips och lära sig om
allemansrätten.
• Engagera dig ideellt som stugvärd, färdledare eller
lägerledare – viktiga uppdrag som gör det möjligt
för fler att upptäcka natur och kultur i Sverige.
• Följ STF i sociala kanaler – sprid våra budskap till
familj och vänner.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

• Påverka STFs inriktning och arbete genom att vara
aktiv i vår föreningsdemokrati – engagera dig som
förtroendevald på lokal
nivå, ställ upp som
Spaning förening
kandidat till medlemsoch
engagemang:
ombud, skriv motioner,
Allt
fler
människor söker
eller rösta på ombud.
nya hem i nya länder. Då ökar
• Tipsa alla du känner
behovet av integration i samhället,
om STFs boenden och
och organisationer och föreningar
aktiviteter.
som gör det möjligt för nya
• Ge extra ekonomiskt
invånare att lära sig språket,
stöd till vårt arbete, till
träffa etablerade svenskar
exempel kan du bidra
och få nya kontaktnät
med pengar till Stötta
ökar.
Kungsleden.
LÄS MER PÅ
svenskaturistforeningen.se/engagemang
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Alla
lokalavdelningars
program hittar
du på STFs
hemsida.

STF har

STFs förtjänstmärken i guld delas ut till personer som varit
verksamma i föreningen i mer än 25 år eller gjort extraordinära
insatser. Silver delas ut till personer som varit verksamma i
25 år och brons till personer som varit verksamma i 10 år.

lokalavdelningar
Under året har

1 468
28 133
aktiviteter med

deltagare genomförts

• 730 funktionärer.
• 15 073 av medlemmarna har valt att
ansluta sig till en lokalavdelning.

Under hösten 2017 genomfördes två kurser för nyvalda på Örebro/Livin City Hotell.
Drygt 30 personer deltog och fick förutom
allmän föreningskunskap lära sig mer om
STF som organisation.
STF har tillsammans med Studiefrämjandet tagit fram en utbildning för
guider, särskilt anpassade till Svenska
Turistföreningens lokala aktivitetsledare
och deras behov. Utbildningen L1 Guide
erbjuds till samtliga lokalavdelningsaktiva
inom STF.
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Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift
är att erbjuda natur- och kulturturistiska
upplevelser på hemmaplan men också
att stimulera till resande i Sverige. Lokal
opinionsbildning kan också vara en del av
verksamheten liksom att utveckla, under
hålla eller rusta lokala leder eller vårda
kulturminnen. På STFs hemsida finns kontaktinformation till samtliga lokalavdelningar.

STFs förtjänstmärke

62

Nyvaldskurs och Guideutbildning

LOKALA KRAFTER

Sven-Allan Alexandersson, STF Lerum-Partille, Brons
Mona Johansson, STF Lerum-Partille, Brons
Jörg Rückert, STF Lerum-Partille, Brons
Berit Johansson, STF Falköping-Tidaholm, Brons
Curth Eriksson, STF Värend, Brons
Mats Höglund, STF Södra Vätterbygden, Brons
Eva Lindvall, STF Stockholm Nordost, Brons
Eva Kätting, STF Bråvalla, Brons
Rudolf Lohff, STF Strängnäs, Brons
Sten-Olof Andersson, STF Sunnerbo, Brons
Ulla Benjaminsson, STF Borås, Brons
Per Olof Holmqvist, STF Södra Halland, Silver
Anne-Marie Aranäs, STF Kalmar, Silver
Karl-Ivar Joelsson, STF Kalmar, Silver
Rune G Åkerlund, STF Södra Lappland, Guld
Börje Persson, STF Kind, Guld
Bengt Karlsson, STF Kind, Guld

Lokala stödjare rycker ut
med inspiration och goda råd

Regionala träffar
och referensgrupp

Torbjörn i söder, Annika mittemellan och
Christer i norr. Sedan i höstas finns tre
personer redo att ställa upp när STFs
lokalavdelningar runt om i landet behöver
hjälp – eller bara lite extra inspiration.
Hur får man ihop ett bra aktivitetsprogram? Hur blir styrelsearbetet effektivt?
Och hur var det nu man gjorde med det
digitala medlemsregistret? Det är sådana
frågor som stödjarna, själva aktiva i varsin
lokalavdelning, kan hjälpa till med.

Under 2017 har fem regionala träffar
genomförts med 54 lokalavdelningar som
har träffats runt om i Sverige. Lokalavdelningarna i mellannorrland ordnade även
en egen träff i Sollefteå där sex lokalavdelningar träffades.
Lokalavdelningarna referensgrupp har
träffats fyra gånger under året.

Upptäck äventyret Sverige

JAG HAR LÄNGE DRÖMT OM ATT BLI STUGVÄRD

Under säsong bemannas våra fjällstugor med en stugvärd som möter
gästerna, fördelar bäddar, tar betalt,
säljer butiksvaror, värmer upp bastun
och ger tips om nästa utflyktsmål.
Stugvärdarna arbetar i grunden ideellt,
men får ett mindre arvode för sin
insats. Under 2017 hade vi totalt 312
stugvärdsuppdrag med fördelning på
114 vinteruppdrag och 198 sommar
uppdrag.
För att bli stugvärd genomgår man
STFs stugvärdskurs med grundutbildning kring drift, värdskap, ekonomi
och säkerhet. Under 2017 genomfördes två stugvärdskurser. Antalet
sökande var 405 personer.

Jag och min man Anders Öberg har
länge drömt om att få bli stugvärdar och
i somras gick drömmen i uppfyllelse. Det
bästa med att vara stugvärd är mötet med
alla olika människor. Att kunna hjälpa till
med råd, tips och praktiska saker, men
framför allt samtalen. Allt från djupa samtal om livet till att hjälpa paret som kom
med tunna fritidsskor och direkt frågade
”Var har ni renarna”?
STF är en organisation som ger mig
och alla andra möjlighet att upptäcka vår
underbara natur, vårt land och framförallt
vår fjällvärld. Jag vill att fler ska få den
möjligheten. Det kan ske genom anpassade resor, enklare sätt att resa, möjlighet
att lära sig att vara i fjällen. Att få besöka
fjällstationer och fjällstugor. Bland STFs
anläggningar är STF Aktse Fjällstuga
och STF Saltoluokta Fjällstation mina
smultronställen.

Förtjänstmärken stugvärdar 2017
Anders Forsberg Stugvärd Brons
Anita Frank Stugvärd Brons
Gunilla Grumstedt Stugvärd Brons
Gun Lindström Stugvärd Brons
Ingemar Lyrberg Stugvärd Brons
Jan Bolander Stugvärd Brons
Karin Bysell Stugvärd Brons
Mats Axelsson Stugvärd Brons
Nils Karlsson Stugvärd Brons
Olle Tornberg Stugvärd Brons
Peder Finnsjö Stugvärd Brons
Ulla Högström Stugvärd Brons
Ola Borin Stugvärd Silver

Birgitta Öberg Lindberg
Stugvärd vid STF Vakkotavare Fjällstuga

SEX FJÄLLSTUGOR RUSTADES
Vi är otroligt stolta över vårt dugnadsarbete som startade redan 2007. Sedan dess har
över 14 000 timmar lagts ner av ideella krafter i syfte att renovera och förbättra våra boenden och stugor runt om i Sverige. Under 2017 fick sex stycken fjällstugor en ansiktslyftning. Fjällstugorna STF Abiskojaure och stora stugan i STF Alesjaure målades invändigt,
fick nya golv och nya kök. Personalhuset i STF Ritsem fick ny ytterpanel och helt nytt tak.
Norra stugan i STF Singi målades utvändigt och fönstren restaurerades.
Vid STF Kutjaure iordningställdes ett nytt säkerhetsrum och STF Lunndörren försågs
med nymålad fasad och renoverade fönster.

Antal ideellt engagerade 2017

Stugvärdar

Fjällstugans första podd
I Stugvärdspodden förmedlade Siri
Johansson och Petter Hanberger sina upplevelser och tankar under fem veckor som
färska stugvärdar i STF Aktse. I sex avsnitt
småpratade de om allt från utmaningen att
inhysa 27 franska icke föranmälda scouter
till blåbärsfynd, vedhuggning och förstås…
vädret – stugornas stora samtalsämne.
Finns till lyssning där poddar brukar finnas.

2016

2015

Föreningsaktiva

730

757

767

Dugnad i fjällen

Stugvärdsuppdrag

312

258

263

55

55

229

153

Det finns stora investeringsbehov i STFs anläggningar, både i upprustning,
renovering, modernisering och utveckling.
Dugnad är ett norskt ord för ideellt arbete. Inom STF använder vi det
som namn för ideellt arbete när STF-medlemmar renoverar och reparerar
fjällstugor. Vem som helst kan anmäla sitt intresse för dugnadsarbete på
STFs hemsida. I januari varje år läggs de nya uppdragen ut.

Medlemsombud
Dugnadsarbetare

229

Dugnadsledare

18

17

Färdledare

60

45

54

Tillsammans-ledare

20

25

18

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017
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STFs LÅNGSIKTIGA HÅLLBARHETSMÅL:

ETT SVERIGE DÄR DET ÄR
ENKELT OCH INSPIRERANDE
ATT UPPTÄCKA HÅLLBART

SAMTAL MED VÅRA INTRESSENTER
Våra viktigaste intressenter är våra medlemmar och
alla som arbetar inom eller är ideellt aktiva i STF.
Andra viktiga intressenter är våra franchisetagare,
gäster, strategiska samarbetspartners och leverantörer.
Vi för en regelbunden dialog i olika kanaler med våra
intressenter för att lyssna av och förstå vad som är
viktigt inom olika områden.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED HÅLLBARHET
Från anläggningsdrift i väglöst land
till digitala plattformar för inkludering
– inom STF ryms många olika hållbarhetsfrågor som alla är viktiga på sitt sätt.
Genom samtalet med våra intressenter
får vi en bild av vilka hållbarhetsfrågor
vi behöver ta ett extra stort ansvar för. Vi
väger sedan samman det med de frågor
som är mest betydelsefulla och har störst
påverkan på oss.
Hållbarhetsstyrning

Samtalet med våra medlemmar om hållbarhetsarbetet är viktigt eftersom det är
våra medlemmar som ytterst bestämmer
verksamhetens inriktning. Med det som
utgångspunkt antar styrelse och ledning
policys och riktlinjer för genomförande
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av verksamheten. Vårt hållbarhetsarbete
utgår från vårt ändamål, våra huvud
inriktningar och ska bidra till STFs
övergripande mål.
Hållbarhet är en integrerad del i vår
verksamhetsplan och vi arbetar kontinuerligt för att hållbarhet integreras i verksamhetens alla delar. Vi arbetar i första hand
aktivitetsbaserat och mäter övergripande
prestanda. Vårt arbete styrs av en hållbarhetspolicy. I vissa delar av vår verksamhet
har policyn konkretiserats, så som för våra
anläggningar genom ett hållbarhetslöfte
och för inköp genom en inköpspolicy.
Ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet är
STFs generalsekreterare och VD.
Mer om vårt hållbarhetsarbete hittar
du på sid 64–69.

Våra viktigaste
hållbarhetsfrågor
• Slå vakt om allemansrätten.
• Tillgängliggöra natur och
kulturupplevelser för fler.
• Verka för tillgång till bra leder.
• Verka för bullerfri natur/tysta
miljöer.
• Infrastruktur för hållbar turism.
• Säkerställa god kvalitet på
produkter, erbjudanden och
anläggningar.
• Minska verksamhetens klimat
påverkan.

Upptäck äventyret Sverige

ÅRETS HÅLLBARHETSAKTIVITETER OCH RESULTAT
STFs långsiktiga hållbarhetsmål är ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart. För att det ska bli
verklighet behöver vi arbeta på olika sätt och med olika målgrupper i fokus. Vi har därför valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden. Här ser du våra viktigaste aktiviteter och resultat för varje område.
Ständigt utveckla vår förening och
våra anläggningar i hållbar riktning
Under året har stort fokus legat på implementering av Hållbarhetslöftet på våra boenden. Då vi ser att utsläppen av koldioxid
från vissa källor ökar har vi också tagit
fram underlag till en handlingsplan för hur
vi kan bli mer klimat- och resurseffektiva.

86

Resultat i medarbetarunders ökningen:

Resultat från gästenkät:

STF som hållbar organisation

STF tar ansvar för miljö och samhälle

%
80

10
8

2017

8,53

6
70
4
2

boenden har avlagt
hållbarhetslöftet under året
(37%. Målet är 100%
i slutet av 2019.)

60

2015

2016

2017

Totalt
Miljöarbete
Samhällsansvar
Ekonomiskt ansvar
Parametrar över 70% = Godkänt

0

2014

2015

2016

2017

Total poäng per år för alla anläggningar
där maxpoäng är 10.

Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka hållbart
Under året har vi utvecklat och ökat vår kommunikation om hur man kan upptäcka hållbart, både på webben, i sociala kanaler
och utskick. Vi har även haft en fokuserad sälj- och engagemangskampanj med fokus på att upptäcka hållbart.
Resultat i medlemsunders ökningen 2016. Medlemmarna värderar STF utifrån:

240 000

Att arbeta för att kunna upptäcka
Sverige hållbart
Hållbarhetsindex

69

Att väcka mitt intresse för
hållbar turism
Hållbarhetsindex

67

personer nåddes av
kampanjen
Upptäck Hållbart
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Aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i samhället
Förutom vårt kontinuerliga påverkansarbete kring våra hjärtefrågor och hållbar turism har vi
under året lanserat flera nya inkluderingssatsningar, såsom STF Hajka och Höstlövet och
jobbat vidare med våra befintliga projekt som bland annat våra uppskattade Tillsammansläger.

52

personer deltog på
våra Tillsammans-läger
under året
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60
3

Resultat i medlemsunders ökningen 2016.
Medlemmarna värderar STF utifrån:

Att synas och höras i media gällande
hållbar turism
Hållbarhetsindex

56

35

familjer fick
en höstlovsupplevelse
via Höstlövet
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Vår hållbarhetspolicy finns att läsa i sin helhet på vår webbplats www.svenskaturistforeningen.se
STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017
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PÅVERKAN
OCH OPINION

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

Vi verkar på flera fronter
• Uppvaktar regering, riksdag, myndigheter,
länsstyrelser och kommuner.
• Besvarar remisser.
• Är representerade och samarbetar med olika
organisationer.
• Skriver debattartiklar.
• Startar namninsamlingar.
• Deltar i debatter och som talare.
• Underlättar för människor att komma ut i naturen
och lära sig mer om allemansrätten.
• Möjliggör aktiviteter för unga bland annat genom vår
fond, Tillsammans-verksamheten och Upptäckarstöd.
• Ordnar genom lokalavdelningar runt om i Sverige
aktiviteter och jobbar med lokala påverkansfrågor.
• Gör insamlingar.
• Bedriver aktivt PR-arbete, dvs tipsar journalister
om aktiviteter och platser.
• Stödjer forskning inom svensk turism genom vår
fond ”Fonden för vetenskapliga undersökningar”.
• Genom våra boenden gör vi Sverige tillgängligt.

Almedalen
Under Almedalsveckan 2017 fokuserade STF bland annat
på småföretagandet inom naturturism. Vi diskuterade även
arbetsmarknaden, om det behövs en turistminister, kunskap om
friluftslivet, talade om infrastruktur, finansiering, the Swedish
Number. Vi lanserade även STF Hajka där vi bland annat lät
förbipasserande lämna en naturbikt som vi filmade. (läs mer på
sidan 19). Där man fick svara på tre frågor:
– Vad gjorde du i naturen senast?
– Vilken naturupplevelse skulle du vilja att ALLA
fick uppleva?
– Vem vill du dela en naturupplevelse med i år?
Många bra möten och diskussioner med medlemmar och
beslutsfattare.

Remisser vi svarat på under 2017
• Trafikverket: Förslag till nationell plan för transportsystemet.
• Kulturdepartementet: Konsultation i frågor som rör det samiska folket.
• Miljö- och energidepartementet: Laponiaförvaltningen – en utvärdering.
• Finansdepartementet: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden.
• Finansdepartementet: Slutbetänkande ny resegarantilag + Förslag till föreskrifter
avseende officiell statistik om inkvartering.
Läs mer på svenskaturistforeningen.se/remisser

12

Upptäck äventyret Sverige

STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
GOD TILLGÅNG TILL LEDER
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
Detta tycker vi
STF vill att alla ska kunna uppleva Sverige som turist.
Därför måste det finnas:
• Goda kommunikationer till turistiska destinationer i form av tåg, flyg, buss eller båt.
• Bredband och mobilnät i glesbygden, särskilt som det fasta telefonnätet monteras
ned. Det skapar möjlighet att använda betalsystem, kortterminaler och servicetjänster överallt i Sverige.

VI RÄDDADE NATTÅGEN
Under de senaste åren har vi varit drivande
i kampen att rädda nattågen norrut. Bra
tågförbindelser gör det enkelt att upptäcka
Sverige hållbart. Detta hotades i norra
Sverige när såväl de reguljära nattågen till
Jämtland som nattågen till övre Norrland
riskerades att dras in.
Turism behöver infrastruktur
Turismen är en av få näringar som växer i
norra Sverige och turismen skapar arbetstillfällen och därmed försörjningsmöjlighet.
Turism är helt beroende av bra infrastruktur
som till exempel goda tågförbindelser. Det
vet STF som bedriver mycket verksamhet i
norra Sverige.
Upprop och namninsamling
STF skrev brev till tre ministrar och vi
träffade SJ ett antal gånger. I maj 2016
startade vi även en namninsamling, Rädda
nattågen, som samlade in nästan 57 000
namn och överlämnades till klimatminister
Isabella Lövin under våren 2017.
Effekt
Trafikverket och SJ lyssnade. I december
2016 meddelade Trafikverket att det även
fortsättningsvis kommer att gå två nattåg
per dag till Kiruna och övre Norrland. Sedan
tillkännagav SJ sin plan att investera 150
miljoner kronor i ombyggnad och upprustning av alla sina nattågsvagnar.
I mars 2017 tydliggjorde regeringen,
genom Isabella Lövin, att man vill säkra
nattågstrafiken i hela Sverige och i september meddelande Regeringen att man
har gett Trafikverket i uppdrag att ingå
avtal om reguljär nattågstrafik till och från
Jämtland på sträckan Stockholm-Duved
med trafikstart 1 juni 2018. Regeringen
ska även skapa förutsättningar för investeringar och upprustning av nattågen.
Vi tackar er alla som har skrivit under
eller engagerat er på annat sätt. Det är
tack vare alla våra medlemmar, kunskap
och trovärdighet som vi blir en stark röst.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Intervju med klimatminister Isabella Lövin
Hur viktigt är det att Sverige har regelbundna nattåg?

Nattågen är jätteviktiga. Dels för den som pendlar och den som ska resa i jobbet
men även för den som vill uppleva det fantastiska turistlandet Sverige på ett
klimatsmart sätt. Ur ett miljöperspektiv är tåget överlägset. Nattåg är dessutom
ett mycket praktiskt sätt att resa och på längre sträckor är nattåg en väldigt bra
ersättning för flyg. Det är allt fler som vill resa miljövänligt när vi ska på semester
eller resa med jobbet.
Vilka är dina tre bästa tips för hållbart resande?

Älska din närmiljö. Det låter kanske tråkigt men eftersom jag reser mycket i jobbet är min bästa semester en skogspromenad med min man i skogen på Värmdö.
Upptäck Sverige! Det finns otroligt många spännande och vackra platser att
besöka i Sverige. Då kan man välja tåget istället för flyget.
Sedan är ju nattågen oslagbara. Det finns resebyråer som hjälper till med
nattågsbokningen ut till Europa. Så slipper man krångel och vet att man får hjälp
om man skulle missa en anslutning.
Vart gick din senaste semester i Sverige?

Det var till konstutställningen Avesta Art. Det kan jag verkligen rekommendera
för den kulturintresserade!

13

STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
GOD TILLGÅNG TILL LEDER
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

GOD TILLGÅNG TILL LEDER
Sverige har en fantastisk natur att vandra i men många vandringsleder är mycket dåligt
underhållna. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att kartlägga alla vandringsleder i
Sverige. Det tycker vi är hög tid. Det är naturligtvis också viktigt att underhålla cykel-,
kanot- och skidleder. Vi tycker också att fler naturreservat och nationalparker bör inrättas
för att tillvarata miljön och stimulera människorna att nyttja den.

Exempel på vad vi gör
Flera av våra lokalavdelningar men även franchisetagare gör löpande insatser för att rusta leder runt
om i Sverige. Vi har fört en dialog med Naturvårdsverket som under 2017 presenterat sitt regeringsuppdrag att kartlägga hur Sveriges vandringsleder
ska utvecklas och förvaltas för att öka tillgängligheten, främja turismen och friluftslivet. Vi bedriver
även sedan några år initiativet Stötta Kungsleden.

Initiativet ”Stötta Kungsleden” hade
per 31 december 2017 samlat in
mer än

3,3

miljoner kronor.

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

STÖTTA KUNGSLEDEN

FAKTA

I initiativet Stötta Kungsleden kan du för 25 kronor bli fadder till
en virtuell meter på leden. Syftet med Stötta Kungsleden är i första
hand att samla in pengar till STFs stugor utmed leden men också
att skapa opinion kring underhållet av Sveriges vandringsleder.

Insamlingskostnader

Insamlade medel och bidrag

Till ändamålet

2017

2016

2015

407 517

946 701*

1 745 038

15 283

119 729

241 583

438 059

805 629

1 746 997

* Inkluderar organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv på 110 000 kr.

Detta har vi gjort på Kungsleden 2017

Kungens present invigd – nu är STF
Abiskojaure Fjällstuga mer tillgänglig
I våras invigdes STFs första tillgänglighetsanpassade fjällstuga –
en 70-årspresent till kung Carl Gustav från STF och landets länsstyrelser, då Kungen blev fadder till 10 000 meter genom Stötta
Kungsleden. Kungen själv var på plats för att inspektera ramper,
kök, dass och bastu anpassade för rullstol men också exempelvis
brandlarm för hörselskadade. Den som inte själv kan vandra till
stugan tar sig dit med helikopter eller snöskoter.
STF kommer att utvärdera satsningen. Målet är att ha minst
en anpassad stuga i varje fjällområde, alltså även i Jämtlandsfjällen och Vindelfjällen.
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• STF Abiskojaure Fjällstuga och stora stugan i STF
Alesjaure Fjällstuga har målats invändigt, fått nya golv
och nya kök. Arbetet utfördes av dugnadsarbetare.
Material köptes in för pengar från Stötta Kungsleden.
• Norra stugan i STF Singi målades utvändigt och fönster
restaurerades. Arbetet utfördes av dugnadsarbetare.
Material köptes in för pengar från Stötta Kungsleden.
• Två nya tältservicestugor byggdes. En i STF Tjäktja Fjällstuga och en i STF Sälka Fjällstuga för att bättre kunna ge
service till vandrare utmed Kungsleden som tältar istället
för att sova i stugorna. Intäkter från Stötta Kungsleden
användes till både material och arbetskostnader.

Upptäck äventyret Sverige

STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
GOD TILLGÅNG TILL LEDER
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är mycket viktig för allas möjlighet att uppleva naturen. I alla sammanhang där STF har möjlighet slår vi ett slag för allemansrätten. Vi tycker att kunskapen om
allemansrätten behöver bli större. Det är mycket viktigt att alla förstår vikten av att värna
om vår natur, bli delaktiga och ta ansvar. Vi vill bidra till att unga får en grundläggande
kunskap och upplevelse av allemansrätten.

Exempel på vad vi gör
Under 2017 svarade vi på ett antal remisser och uppmärksammade friluftsfrågan i riksdagen. Våra
projekt för inspirerande lärande syftar bland annat till att på ett engagerande sätt sprida kunskap
om rättigheter och skyldigheter runt allemansrätten. Under året startade vi tillsammans med
Håll Sverige Rent en skräpmätningskampanj inom ramen för projektet ”Håll fjällvärlden ren” och vi
lanserade en lekfull allemansrättsskola med bilder och filmer för barnen. Läs mer nedan.
Vi sprider också kunskap via vår webbsida, våra lokalavdelningar och tidningen Turist om de unika
möjligheter vår allemansrätt innebär.

Skräpmätning på fjället
– unik satsning
Håll Sverige Rent och STF har i sommar genomfört en pilotmätning av hur mycket och vilken sorts skräp som slängs i
fjällen. Mätningen ska göras under tre år. Skräpmätningar sker
annars i stadsnära parker och på gator, men har aldrig tidigare
gjorts i fjällen.
Pilotmätningen har skett på en 1,5 km lång sträcka på en
specifik vandringsled, där vi mätt på leden och en meter bredvid leden. Under pilotstudien kunde konstateras att det slängs
mycket portionssnus, fimpar och våtservetter längs med leden.
STF vill på alla sätt bidra till ett skräpfritt fjäll och skapa medvetenhet kring frågan.

Allemansrättsskola
Under året har STF väckt nytt liv i Barnens Turistbyrå,
Barnens Turistbyrå, där barn, via webben, tipsar andra barn
om roliga platser landet runt. Förhoppningen är att det ska
rymma udda, små och nära upplevelser, och sådant som inte
kostar så mycket.
På temat allemansrätt har vi skapat ett lekfullt och pedagogiskt innehåll, där tecknade figurer i korta filmer visar hur
man beter sig i naturen. Utöver filmerna finns allemansrättsskolan där animeringar på ett enkelt och överskådligt sätt
beskriver allemansrätten.
Vi vill få barn att vilja upptäcka naturen – bli upptäckts
resande i stället för besökare. All information finns på
Barnensturistbyra.se. Barnens turistbyrå har kunnat skapas
genom bidrag från Svenskt Friluftsliv.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017
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STF fokuserar särskilt på tre hjärtefrågor:
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
GOD TILLGÅNG TILL LEDER
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN

ALLEMANSRÄTT FÖR NYA SVENSKAR
Foldrar om allemansrätten

Lokalavdelningen STF Norra Skaraborg
deltog i föreningsmässan i Töreboda,
som i första hand vände sig till nyanlända,
där man bland annat lämnade ut foldrar
om allemansrätten på olika språk. Lokaltidningen noterade att STF var den enda
organisationen som hade information på
olika språk.

Första gången i skogen

det första gången. Slutresultat – samtliga
deltagare var jättenöjda och glada!

Tisdagsvandring

Centralen är Studiefrämjandets mötesplats
för asylsökande och föreningar i Norrköping. Lokalavdelningen STF Bråvallas
tisdagsvandrare gjorde en extratur till
Vrinneviskogen med en grupp från
Centralen. Deltagarna fann varandra direkt
och hade mycket trevligt tillsammans.

Lokalavdelningen STF Södra Halland
genomförde tre vandringar för asylsökande
på Spenshult i Oskarström, Nissaströms
naturreservat och Spenshults naturreservat. Ungefär lika många lokalavdelningsaktiva som boende på Spenshult deltog och
alla fick chansen att prata svenska. Deltagarna från STF kunde förklara och berätta
om allemansrätten. Man delade ut blad på
dari och arabiska. Att vara ute i skogen
var ingen självklarhet – för de flesta var

Riksdagens
friluftsnätverk
I riksdagen finns ett nätverk för
friluftsliv. Salia Quicklund (M),
Peter Jonsson (S), Magnus Ling
(STF) och Ulf Silvander från
Svenskt Friluftsliv var initiativ
tagare. Nätverket hade tre möten
under 2017. Målet med nätverket
är att lyfta frågor som rör friluftslivet till riksdagens politiker. Samtliga partier inbjuds till nätverks
mötena liksom medlemsorgani
sationerna i Svenskt Friluftsliv.
Friluftsorganisationerna har getts
utrymme att lyfta aktuella frågor.
Nätverkets funktion är att utbyta
information och att få bättre kontaktvägar. Och på sikt naturligtvis
få till förbättringar för friluftslivet.

LOKALT ENGAGEMANG
STF Södra Halland har engagerat sig
i Suseåns vattenråd som är ett lokalt
nätverk med syfte att hitta lösningar på
vattenfrågor i Suseåns avrinningsområde.
STF Borlänge-familj har tillsammans
med kommunen skapat en sagostig i
Borlänge. Kommunen skulle göra i ordning
marken och lokalavdelningen kom med
förslaget att ge leden ett barntema. Lokal
avdelningen har stått för inspiration och
idéer. Redan första dagen besökte 400
personer stigen.
STF Umeregionen har fortsatt att
engagera sig i arbetet med biosfärområde
Vindelälven – Juhtatdahka. Lokalavdelningens arbete har bestått av granskningar och
redigeringar av remissens skrivningar kring
besöksnäringarnas omfattning och betydelse för området. Man har också deltagit
i ett veckolångt besök i Norra Karelen som
en del av projektet.
STF Södra Uppland sköter sedan 30 år
tre runstenar i Upplands Väsby kommun.
Under året lämnade man in ett medborgarförslag till kommunen om att bygga en
trappa upp från vägen till en av stenarna,
dels för att göra det lättare att komma
upp, dels för att minska olycksrisken. Det
har kommunen gjort i sommar, en snygg,
naturanpassad trappa av flata stenar.
STF Mark har skapat en blomsterrabatt
i Mariebergsparken i Kinna med gamla
trädgårdsväxter med kulturvärde. Syftet är
att bevara växter för framtida generationer.
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Representantskap 2017
STF är representerade i en mängd
styrelser och kommittéer, exempelvis
• Svensk Turism AB
• Skärgårdsstiftelsen
• Stiftelsen för kunskapsfrämjande
inom turism
• Swedish Lapland Visitors Board
• Svenskt Friluftsliv
• Ekoturismföreningen
• Ideell Arena
• Arbetsgrupp Naturturism inom
ramen för Landsbygdsnätverket
• Håll Sverige Rent
• Fjällsäkerhetsrådet
• Gränsfjällen Sylarna
• Kiruna-Lappland
• Grövelsjöfjällen Turistförening
• Fjällstugvärdarna
• Gällivare fjällsäkerhetskommitté
• Dialogforum för Besöksnäringen
hos Näringsministern
• Yrkesnämnd för Naturturism
• Marknadsgrupper för lokala
infrastrukturfrågor i Lappland och
Jämtland
• Riksdagens friluftsnätverk
• Visit Dalarna

Upptäck äventyret Sverige

INSPIRERANDE
LÄRANDE

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

Martin Andersson och Martin Olson gör sig redo för sin tur

STF UPPTÄCKARSTÖD
Genom Upptäckarstödet kan
STF-medlemmar som drömmer
om unika äventyr men saknar
finansiering få gratis övernattningar hos STF.
Under 2017 har STF bland
annat stöttat Martin Andersson
och Martin Olson som under
70 dagar vandrade från Grövelsjön till Treriksröset, dvs Gröna
bandet. Målet med deras vandring har varit att skapa material
och information som hjälper
nya vandrare och turister att ta
hänsyn till omgivningen och det
sköra ekosystemet.

Vi har också stöttat Karim
Walldén i projektet Här är ditt
land, där han tillsammans med
fyra nyanlända svenskar upp
täckte Vildmarksvägen i norra
Jämtland och Södra Lappland
på cykel. Omar från Syrien,
Hasan från Afghanistan, Anwar
från Syrien och Kibrom från
Eritrea har alla mycket gemen
samt. Alla kom till Sverige
nyligen, är oerhört engagerade
och har stort intresse att ta del
av Sverige.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Frossa i fjällkunskap
I augusti genomfördes den nya satsningen STF Fjällets Dagar.
Fokus låg på lärande kring fjällsäkerhet och fjällkunskap för att
motverka den stora osäkerheten inför fjället och att öka fjällkunskapen. Vi bjöd in till fyra dagar med 97 gratisaktiviteter på nio
fjällstationer. Fjällsäkerhetsföredrag, senaste klimat- och fjällrävsforskningen, guidade temavandringar, barnaktiviteter, berättarkvällar, testa-på-aktiviteter, samisk kultur och näring, utomhusmatlagning och mycket annat stod på programmet. Denna satsning
kommer att återkomma nästa år.
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TILLSAMMANS
I STFs Tillsammans möts nyfikna
ungdomar mellan 15–20 år från hela
Sverige med olika etnisk, kulturell och
social bakgrund. En mötesplats där nya
möten och upptäckarglädje står i fokus.
Tillsammans-verksamheten sker i noga
utvalda miljöer med naturen som viktig
mötesplats och inspirationskälla, såväl tätortsnära som på fjället och i skärgården.
Tillsammans motto är ”Känn dig
själv, känn Sverige, känn världen”.
Verksamheten drivs i samarbete med
Studiefrämjandet och ett engagerat gäng

ideella ledare. Under 2017 har vi genomfört lokala aktiviteter och tre nationella
läger med stöd från Svenskt Friluftsliv.

Österlen. Vi fyllde dagarna med allt från
roliga lekar, norm- och värderingsövningar, segeltur, yoga på stranden, täljning och
utflykter.

Vinterläger i Ammarnäs

Under en sportlovsvecka i februari hade
vi ett läger i Ammarnäs bara för killar.
Pimpling, snöskovandring och besök i
sameby varvades med matlagning, diskussioner och reflektion.

Höstläger på Svartsö

Under höstlovet hade vi ett läger på
Svartsö i Stockholms skärgård. Som alltid
på Tillsammans-lägren lekte vi lekar, hade
diskussionsövningar och försökte utmana
oss själva i allt vi gjorde.

Sommarläger på Österlen

I juni hade vi ett tjejläger i Brantevik på

Det bästa med Tillsammans Ammarnäs
2017 var att få dela naturupplevelser med
ungdomarna och se dem växa. Att jag dessutom fick se mitt första norrsken var coolt!
Naturen är en neutral plats där alla kan hitta
eller rättare sagt skapa sitt lugn. Jag tror att
vi kan utveckla Tillsammans genom att även
ordna kortare utflykter som blir tillgängligt
för fler.
Ahmed Ali, Tillsammansledare

Malliga betyg:

”Jag lärde mig mest saker om mig själv.
Att jag vågar, är modigare än vad jag
tror och att det faktiskt inte är farligt att
våga utmana sig själv”.
”Jag lärde mig mycket om hur det är att
leva i olika delar av Sverige. Jag har
aldrig träffat någon som kommer från
till exempel Jokkmokk och det var
intressant att höra hur annorlunda det
verkar vara att växa upp där”.
”Lägret har varit fantastiskt och man
lärde sig mycket. Man fick uppleva
saker som man inte har gjort förut och
ledarna är fantastiska förebilder.”

TEMAKVÄLLAR OM VANDRING OCH
TURSKIDÅKNING I VÅRA TRE STORSTÄDER!
Under våren bjöd STF in medlemmar till fyra inspirationskvällar på temat
vandring. På mindre än en timme blev de 50 platserna i Stockholm fullbokade och nästan lika snabbt kvällarna i Malmö och Göteborg. I november bjöd
vi in till en inspirationskväll på temat turskidåkning. Syftet med inspirationskvällarna var primärt att nå människor som är nyfikna på att testa nytt men
som känner att de behöver mer kunskap för att våga sig ut. Under kvällarna
har vi inspirerat till stora som små äventyr i vårt fantastiska land. Vi har visat
på att det finns fina upptäckter att göra i närområdet men också lite längre
bort. Vi har delat med oss av turförslag, pratat utrustning och gett deltagarna möjlighet att ställa frågor och få personliga tips.
Återkopplingen från deltagarna var mycket god; det var lättsamt, engagerande, lärorikt och roligt!
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Vandring i Steninge
Som en uppföljning på vandringsföreläsningarna arrangerade vi en vandringsdag
med STF Steninge Vandrarhem som bas.
Evenemanget var ett samverkansprojekt mellan lokalavdelningen STF Södra
Halland, STF Steninge Vandrarhem och
STF centralt. Efter vandringarna bjöd vi in
till inspirationsföreläsning om hur det är att
vandra i närområdet, på andra låglandsleder samt i fjällen.
Upptäck äventyret Sverige

GENOM HAJKA MÖTS NYFIKNA NYBÖRJARE
OCH ERFARNA FRILUFTSFANTASTER

Jag vill gärna dela med
mig av min passion

Enkelt uttryckt är Hajka en kontaktförmedling som syftar till att leda till möten i
naturen. Kärleken till friluftsliv uppstår i många fall genom kunskapsöverföring.
Projektet syftar till att ge grupper som är underrepresenterade i natur- och kultur
livet chansen att introduceras till friluftsliv genom andra. Genom att visa att det
finns många som vill dela med sig av sin friluftspassion visar STF vägen att inkludera fler i det ”typiskt svenska”. Att starta den här typen av initiativ är utmanande
på många sätt och en nyckel till framgång är att få många människor att anmäla sig.
2017 var starten för något nytt och kommande år hoppas vi att många personer får
upp ögonen för Hajka. Initiativet finansieras med stöd av Svenskt Friluftsliv.
Läs mer på stfhajka.se

Jag såg en blänkare på Facebook
om Hajka och tänkte att det skulle
kunna vara kul att få dela med mig
av min passion för naturen till någon
som inte är så van att vistas i skog
och mark. Jag tänkte jag skulle
kunna bidra med vandring, att meditera, laga mat ute, sticka eller göra
drömfångare ute.
Jag tror på kombinationen passion
och novis! Det finns inget så smittsamt som en engagerad människa
– fler borde dela med sig av sina
passioner!
Donna Mårtensson

FJÄLLUFFA –
EN INTRODUKTION I FJÄLLKUNSKAP
I de fjällprojekt som STF tidigare genom
fört bland unga (Get Real) framgick det
tydligt att det finns en stor osäkerhet
inför en fjällvandring. Osäkerhet om hur
fjällstugorna fungerar, vad väganvisningar
efter lederna betyder och hur man hanterar karta och kompass gör att många inte
törs upptäcka den svenska fjällvärlden,
trots att drömmen finns.
STFs Fjälluffa är en satsning för att
minska denna osäkerhet. Det ger en
introduktion i fjällkunskap med teori och
praktik, följt av en vandring på egen hand
längs markerad led till fjällstugor och fjällstationer. Fjällintroduktionen ska skapa
trygghet, ge insikt och skapa nyfikenhet
inför den kommande vandringen.
Sommaren 2017 var första året då
Fjälluffa, i den här formen, genomfördes.
Målgruppen var unga, 18–25 år och utan
fjällvana. De 360 ungdomar som deltog
var mycket nöjda och upplevelsen blev
ett minne för livet. I Fjälluffas gästbok
kan man bland annat läsa; ”Tack för
världens roligaste initiativ”, ”Fjälluffa är
ju världens bästa grej ju”, ”Toppenbra
fjällintroduktion”.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Bidrag till finansieringen av Fjälluffa 2017
kommer från STF-medlemmen Ingemund
Hägg som också varit med och finansierat
Get Real 2014 och Get Real Kids 2015.
Även Svenskt Friluftsliv har bidragit.
”Efter en dag fullspäckad med info och
viktiga lärdomar sitter jag framför brasan
och bara njuter. Jag har så himla mycket
energi och vill bara bege mig ut på
Kungsleden nu och börja vandringen mot
slutmålet Nikkaluokta. Fantastiskt intiativ
av er på STF, så glad att få delta i det
här!”
Kramar från Emma
”Tack för superbra introduktion! Trots
12 års träning i skolan på kompass och
karta, lärde ni mig mer på en timme! Tack
för alla ”verktyg” ni gett oss inför detta!”
Ella Eurén

Abiskojåkka blir STFs fjällstuga nummer 45
i ordningen. Det är den första fjällstugan på
Kungsleden, sett norrifrån.

Abiskojåkka är vår
prova-på-fjällstuga
Årets Fjälluffa genomfördes i STFs
nya fjällstuga Abiskojåkka som ligger
precis intill Abisko kanjon och väster
om STF Abisko fjällstation. Här fick
fjälluffarna sin fjällintroduktion och
sov sin första natt innan vandringen
mot Nikkaluokta började. Abiskojåkka renoverades och byggdes om till
fjällstuga vintern 2017, och öppnades
för allmänheten i juni 2017. Syftet med
Abiskojåkka är att visa hur det ser ut
och fungerar i STFs fjällstugor. Här
kan man testa på att bo i fjällstugan
som en förberedelse inför sin fjällvandring. Den ligger intill både väg
och tågstation och kan på det viset
besökas av alla. Vandrarna kommer
även att erbjudas guidning under säsong för att förstå hur det fungerar ute
på Kungsleden och i STFs fjällstugor.
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53

Vi driver

266 BOENDEN
I OLIKA DELAR
AV SVERIGE

58

Varav

5

boenden i egen drift
Franchiseanläggningar

208

stycken

Fjällstationer/
fjällstugor

Vandrarhem/
hotell

var anslutna till oss på franchise
basis vid årsskiftet. De drivs av
fristående entreprenörer som
delar vår grundsyn och ändamål,
läs mer på sidorna 24–25.

Mer än bara en sängplats
STF har under året utvecklat en Boproduktstrategi för att
förtydliga vilka typer av boenden som STF ska erbjuda.
Strategin gäller såväl för de anläggningar vi driver själva som
för de anläggningar som STF har franchiseavtal med. Det
innebär att strategin ska vara grunden när det gäller vilken
typ av boenden vi vill driva och etablera i egen regi men
också vid avtal och utveckling av sådana som är anslutna
till STF på franchisebasis. Målet är att samtliga boenden ska
leva upp till vår Boprodukstrategi senast 2020.
En spännande fastighet, ett riktigt bra läge, närhet till
natur- eller kulturupplevelser och ett personligt värdskap.
Det är viktiga parametrar i Boproduktstrategin.
En fråga som diskuteras är vikten av att det finns STFboenden över hela landet – vilket hittills varit en målsättning.
–Vi ska inte kompromissa. Där vi finns ska vi vara bra,
säger Justus Jondal, chef för STFs franchiseverksamhet.
Större fokus ska också ligga på att anläggningarna erbjuder
upplevelser och olika arrangemang.
STF Stora Fjäderägg

STF Kebnekaise

STF Singi

STF Brantevik

STF Stånga/Gumbalde

Fjällstation
Hotelliknande anläggning
med full service, restaurang,
butik och möjligheter till
självhushåll. Boende i egna
rum eller flerbäddsrum.

Fjällstuga
Bo i väglöst land med en
klare inkvartering. Vissa fjällstugor har enklare service
i form av butik och bastu.
Logi i flerbäddsrum med fyra
till åtta bäddar i varje.

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

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

Spaning
Turister vill uppleva
unika platser med
udda boenden
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Upptäck äventyret Sverige

GÄSTNÄTTER 2017
Under 2017 hade vi totalt 1 296 765 gästnätter på STFs anläggningar vilket är
4 procent högre än under 2016. Intäkterna från affärsverksamheten ökade med
3,8 procent. Att intäkterna ökar mer än gästnätterna beror på att vi har anpassat
vår prissättning efter säsong men också på att gästerna handlar mer i butik och
restaurang. Dessutom hade vi en ökning av gästnätterna i fjällstugorna under året.
Huvuddelen, eller 895 413 av gästnätterna skedde hos franchisetagare. Detta
var 3 procent fler än 2016, vilket bland annat är ett resultatet av en höjning av
beläggningsgraden. Det visar att STF håller trenden, att skapa god beläggning
även utanför högsäsong.
FAKTA

2017

2016

2015

266

264

293

Fjällstugor

45*

43

43

Fjällstation

9

8

8

Antal anläggningar
Typ av anläggning

Vandrarhem/hotell
Antal gästnätter
Nettoomsättning, mkr

Fördelning STFs omsättning
STF egen drift 84 %
Föreningsverksamhet 13 %
Franchiseverksamhet 3 %

356 826
Tkr

212

213

241

1 296 765

1 242 051

1 371 121

302 753

291 631

275 707

* inkl Ritsem

Gästrecensioner
Sedan 2013 mäter vi gästnöjdhet enligt en gemensam mall på våra egna fjäll
stationer/vandrarhem/hotell för att få en återkoppling på olika aktiviteter. Vi mäter
allt ifrån städning till restaurangens eller receptionens service och prisvärdhet.
Med hjälp av mätningen sätts mål som följs upp tillsammans med medarbetarna.
Vi uppmanar också våra franchisetagare att be sina gäster att fylla i digitala
gästenkäter för att få kunskap om vad gästen tycker är bra respektive vad som
kan förbättras.

Fördelning gästnätter
Franchiseverksamhet 70 %
STF egen drift 30 %

FAKTA

STF Totalt

1 276 829
gästnätter

2017

2016

2015

64

Nöjd gästindex, egna anläggningar
56

58

Fjällstationer

64,5

65

67

Hotell & vandrarhem, storstad

55,9

57

60

Fjällstugor

84,5

82

86

Abisko lockar
resenärer långtifrån

NYA FANTASIFULLA DASS I
HÅLLBARHETENS TECKEN PÅ SALTOLUOKTA
Inför sommarsäsongen fräschades utedassen upp på STF Saltoluokta Fjällstation. Tanken
är att uppmuntra gästerna att använda utedassen istället för vattentoaletter eftersom
vattenreningen tar mycket energi från stationens eget reningsverk. Då fjällstationen är en
anläggning med många barnfamiljer målades och renoverades dassen med tanke på våra
yngsta medlemmar.
De fyra dassen fick olika teman; vatten, serietidningar, skog och längst till höger det
populära kungadasset. Arbetet gjordes av Saltoluoktas personal.
STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

På STF Abisko Fjällstation var andelen
utländska gäster drygt 70 procent under
norrskenssäsongen, främst kommer de
från Kina som stod för 15 procent av de
totala gästnätterna. Under norrskenssäsongen har vi också många gäster från
USA, Frankrike, Singapore, Hong Kong,
och Taiwan.
Under sommarsäsongen står Tyskland
och Storbritannien för 30 procent av gästnätterna i Abisko. Totalt hade vi besök av
59 olika nationaliteter under 2017.

21

ÅRETS BÄSTA VANDRARHEM/
HOTELL OCH FJÄLLSTATIONER
Varje år korar vi årets bästa vandrarhem/hotell/fjällstation i tävlingen – Årets Kudde. Tävlingen är
uppdelad i sex kategorier. Vinnarna i kategorierna Mat, Natur/Kulturupplevelse och Hållbarhet
utsågs av en jury. I kategorin Gästernas val är det, som namnet avslöjar, gästerna som har röstat på
sin favoritboende. Nytt för i år var att även de 45 fjällstugorna längs lederna fick en egen kategori.
Bara att bli nominerad är ett bevis på att boendet är en av STFs (många) anläggningar som
erbjuder något utöver det vanliga – och dessutom lite mer därtill.

Gästernas val – vandrarhem/hotell

Gästernas val – fjällstuga

STF Nyrups Naturhotell – Skåne

STF Blåhammaren – Jämtland

STF Nallo – Lappland

”En helt unik anläggning mitt i den skönaste
av skånska bokskogar. Här bjuds gästerna
på en magisk kultur-, natur- och matupp
levelse med fantastisk service. En plats som
inte liknar någon annan med en oväntat lyxig
känsla. Kan det bli mysigare än så här?”

”Den otillgängliga placeringen gör att det
känns som att man hittat till en hemlig plats.
Ett riktigt guldkorn med sin fantastiska
utsikt över fjället, inte minst från bastun.
Här möts människor från olika länder.
Magiskt!”

”Vidunderlig utsikt, fantastiska berg vart
vi än vänder oss. Fjällsidorna stupar ner
mot stugan och man känner sig som den
lilla människa man är i jämförelse med den
mäktiga naturen. Här finner vi ro, tillfredsställelse och ett innerligt lugn.”

Silver gick till STF Kungsgården Långvind Hotell & Vandrarhem, Hälsingland
och brons till STF Gällnö Hotell och
Vandrarhem, Stockholms Skärgård.

Silver gick till STF Saltoluokta, Lappland
och brons till STF Helags, Härjedalen.

Silver gick till STF Vistas, Lappland och
brons till STF Anaris, Jämtland.

Kategori mat
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Gästernas val – fjällstation

Kategori natur- och kulturupplevelse

Kategori hållbarhet

STF Vallåsens värdshus – Halland

STF Villa Söderåsen B&B – Skåne

STF Lilla Tyresö – Stockholm

”Strålande mat tillagad och framförd med en
härlig känsla av kreativitet, kvalitet, passion
och nyfikenhet! Ren njutning för öga och
gom. Hit kommer gästerna inte minst för
att följa med på en kulinarisk resa, och de
skräder inte orden i sociala medier. Ett
besök här, och du kommer förstå precis
varför.”

”M öt lugnet i det sagolika huset från 1904
beläget uppe på höjden. Här stiger du rakt
ut i nationalparken där du möter bokskogsklädda åsar, dramatiska dalar och strömmande vattendrag. Utsikten över det
skånska landskapet är hänförande. Här
hittar vi inre ro genom yoga eller avkoppling
i fantastisk miljö.”

”Ett socialt företag som verkar för att fler ska
få chansen till arbete och en meningsfull
tillvaro. Här arrangeras kollo för barn och
social och ekologisk hållbarhet finns i verksamhetens DNA. Biodling, äppelodling och
musteri finns på området och bidrar till att
skapa en härlig och unik miljö. Starka rötter
som får människor att blomstra!”

Silver gick till STF Grimsnäs Herrgård,
Småland och brons till STF Kolåsens
Fjällhotell, Jämtland.

Silver gick till STF Stora Fjäderägg,
Västerbotten och brons till STF Svartsö,
Stockholms Skärgård.

Silver gick till STF Jokkmokk, Lappland
och brons till STF Kalvefalls, Östergötland.

Upptäck äventyret Sverige

INVESTERINGAR
I VÅRA FASTIGHETER
I slutet av 2016 fattade styrelsen beslut om
det största investeringsprogrammet i STFs
historia. Vi ska satsa 150 miljoner kronor för
att under tre års tid rusta medlemmarnas
fastigheter. Flertalet har många år på nacken i tuff miljö och när vi nu ser ett ökat antal
gäster är det ett stort underhållsbehov vi
måste lösa. Nu genomför vi ett arbete, med
egna medel, som säkrar att även kommande
generationer kan glädjas åt samma fantastiska naturupplevelser som vi.

Hantverkshuset vid STF af Chapman
& Skeppsholmen renoveras
På STF af Chapman & Skeppsholmen renoveras korridorer
och 20 av 43 rum i Hantverkshuset med början under hösten
2017. Det innebär att vi målar tak och väggar, byter takplattor,
och lägger ny heltäckningsmatta. Vi byter också alla armaturer
i korridorer samt flera handfat och speglar.
Vi vill att det vackra huset ska få den omsorg det förtjänar.
Hantverkshuset, som egentligen heter Hantverkskasernen,
byggdes som bostäder åt de hantverkare som verkade på
Skeppsholmen när flottan hade sin bas här. Det har även
tjänat som vedförråd och kontor innan det blev vandrarhem i
STFs regi 1983.

RENOVERINGAR FÖR ÖVER
30 MILJONER KRONOR UNDER 2017
Några av de större renoveringarna:
Vid STF Abisko Fjällstation renoverade vi två stugor,
byggde ett nytt kök i restaurangen, tältservicehus och ett
nytt personalboende med 60 rum påbörjades.
Vid STF Grövelsjön Fjällstation renoverade vi sex rum,
några korridorer och toaletter.
Vid STF Helags Fjällstation byggde vi ett nytt avloppsreningsverk och vattentoaletter.
Vid STF Storulvåns Fjällstation byggde vi om entré
området och renoverade 20 gästrum.
Vid STF Sylarnas Fjällstation pågår ett projekt som ska
ge nytt kök, reception och allmänna ytor. Det ska vara klart
våren 2018.

Hänsyn till
skyddad natur
Vi har många anläggningar som
ligger i eller nära skyddad och
känslig natur. Stora delar av fjällen är i sig klassad som känslig
natur under särskild lagstiftning
för bland annat byggande och
hänsyn till rennäring. Vi har ambitionen att vara ett föredöme för
hur det går att bedriva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan. Exemplen är många. Vid
t ex renovering eller byggnation
av fjällstugor ute på fjället försöker vi utföra de flesta transporter
under vintern när material kan
fraktas med bandvagn och skoter.
En bandvagn kan ta fyra–sex
gånger större last än en helikopter.

Höjda värden av E. coli
Under hösten har höjda värden av
tarmbakterien E. coli uppmätts i
vattendraget Enan, öster om Storlien i Jämtland. Det spekulerades
i att de höga halterna eventuellt
kunde kopplas till STFs fjällstationer i området, Blåhammaren och
Sylarna, trots att anläggningarnas
egna kontroller inte visat på några
förhöjda värden. Länsstyrelsen tar
nu på sig ansvaret för att hitta källan till utsläppen och STF har tagit
in extern hjälp för att genomlysa
våra reningsverk. E. colibakterier
i sig behöver inte vara sjukdomsframkallande, men höga halter ses
som en indikation på att grundvattnet förorenats av avföring.
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Nya servicehus för tältare
Antalet fjällbesökare ökar och många väljer att tälta i
anslutning till STFs anläggningar eller att stanna till där
dagtid (numera gratis för medlemmar) – vilket ytterligare ökat trycket på kök och matrum. Rekordet från förra
sommaren var när Tjäktjastugan, med 20 bäddar, dessutom
fick ta hand om 57 tältare en kväll. I somras invigdes nya
servicehus med pentry och matplatser för tältare både
vid STF Sälka Fjällstuga och vid STF Tjäktja Fjällstuga på
norra Kungsleden. Även servicehuset för tältare vid Abisko
Fjällstation renoverades under våren.
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FRANCHISETAGARE
STF driver ett femtiotal boenden i egen regi
men det stora flertalet, 208 av våra boende
anläggningar, drivs av fristående företagare och
entreprenörer runt om i Sverige på franchise
basis.
Som franchisetagare inom STF behåller anläggningen sitt namn och unika särprägel samtidigt
som den får styrkan av STFs varumärke. Att verka
tillsammans med STF innebär att brinna för:
• att vilja få människor att upptäcka Sverige.
• att vilja sätta gästens upplevelse i centrum.
• att vilja arbeta för en långsiktig och hållbar
utveckling av turismen.
• att vilja verka under ett av besöksnäringens
starkaste varumärken.
• att vilja driva en seriös verksamhet som leder till
nöjda gäster.

Genom vår franchisemodell har vi möjlighet att erbjuda verkligt unika, personliga
och hållbara boenden runt om i landet.
STF har idag 208 anläggningar anslutna
på franchisebasis och vi arbetar kontinuerligt på att utveckla nätverket. Av totalt
antal gästnätter står våra franchisetagare
för cirka 70 procent eller drygt 915 000.
Att nätverket av franchiseanläggningar är
viktigt för våra medlemmar vittnar en hög
andel medlemsgästnätter om.

STFs franchisemodell bygger på en
samarbetsmodell där anslutna anläggningar får ta del av vårt varumärke, våra
stamgäster, vår försäljnings- och marknadskanal, inköpsavtal, utbildningar och
support, affärsutveckling samt att vara del
av ett nätverk.
Vi tror på långsiktighet och har lång
och framgångsrik tradition av att samla
unika boenden i hela Sverige under ett
och samma varumärke. Vi tror att vi till-

sammans är en betydligt starkare marknadsaktör än om var och en skulle agera
och verka på egen hand. Vårt franchisekoncept, som är Sveriges äldsta, utvecklas
löpande för att anpassas till rådande
marknadssituation.
STFs franchisetagare uppskattar framförallt marknadsföringen, varumärket,
värdegrunden och gemenskapen men
också att det är tryggt att vara en del av
STF.

Kuriosa om STF Franchiseboenden
Kineserna kommer

39 franchisetagare har haft besök av kineser under 2017.
Vanligaste utländska gäst; Tyskarna är inte bara flest i antal
(47 604 gästnätter) utan också mest spridda,

Franchisetagare
som varit i STF 60 år eller mer

15 stycken.
Varav 4 har varit med

197 franchisetagare fick besök av tyska gäster under 2017.

från 1933/34.

Varit i STF 15 år eller mer

118 stycken.

Boenden med
5 rum eller färre 13 st,
varav 3 st bara har 3 rum.
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Antal bäddar per rum:

2,92

Landskap som har flest
STF boenden:
Östergötland 21 stycken.

Flest internationella
gäster
STF Rygerfjord i
Stockholm med besökare
från över 65 nationer.

Upptäck äventyret Sverige

TED WENGLER,
STF FUNÄSDALEN HOTELL
OCH VANDRARHEM
Vad var det bästa i Funäsdalen
under 2017?
Två tävlingar sticker ut; dels alpina
ungdoms-SM som blev en succé,
dels Fjällturen som är ett mountainbikeevent mellan Funäsdalen och
Ramundberget, en sträcka på ca 7 mil.
Vilken var din bästa upplevelse?
Det starkaste minnet från sommaren
är en kvällstur i Funäsdalen på cykel.
Vi cyklade från Mittådalen genom
fjällen i Anådalen. Det var solnedgång,
torrt, vindstilla och helt magiskt. En tur
som alla kan göra. En tur med vår gondol till toppstugan är också fantastiskt.
Vad tycker du STF bör satsa på?
För mig är STF bra boende på en unik
plats. Jag tycker att STF ska satsa på
fler rundresepaket med ett nytt boende
varje natt oavsett hur jag tar mig
emellan, med cykel, bil, till fots eller på
annat sätt.

EVA KRISTIANSSON, VD FÖR
POST NORDS PERSONALSTIFTELSE
SOM DRIVER FJÄLLHORNET.

LOTTEN IVANOFF,
STF SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL OCH STF STORA
KALHOLMEN
Lotten Ivanoff har vuxit upp på
Finnhamns vandrarhem och krog,
som hennes föräldrar och tillika stora
skärgårdsprofiler, Ulla och Roffe drev
i över 20 år. Nu driver hon sedan ett
par år både STF Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem och STF
Stora Kalholmen med stor framgång
tillsammans med sin personal. Hon
är nöjd med sitt livsval även om det
finns stora utmaningar att driva verksamhet långt från farbara vägar.
STF betyder mycket för mig säger
Lotten, jag får en trygghet, kompetens och nätverket.
Vad tycker du STF bör satsa på?
Jag tycker att STF ska satsa mer på
lägerverksamhet för barn och ung
domar för att hitta nya målgrupper
som inte upplevt Sveriges natur, i
vårt fall en underbar skärgård.

Vad var det bästa för Ljungdalsfjällen/
Fjällhornet Resorts under 2017?
Anslutningen och samarbetet med
STF som har varit jättebra. Det och den
växande trenden med vandring och
fjällupplevelsen har gett fler gäster och
en ökad beläggning med 35 procent.
Vad är bäst med Ljungdalsfjällen?
På Fjällhornet är man ett med naturen
och har fjällen, bergen, skogarna, sjöarna
och djurlivet precis vid stugknuten. Här
kan man enkelt göra fantastiska dags
turer. Vår platschef Kent Moén kan tipsa
om de härligaste platserna i närområdet
Vad tycker du STF bör satsa på?
Ta vara på trenden att ungdomar blir allt
mer intresserade av vandring och satsa
på inspiration och utbildning. Gärna mer
kampanjer kring allemansrätt och hur
man kan vistas i naturen utan att lämna
allt för stora avtryck.

156
deltagare

STFs årliga
värdkonferens
Tema: Upplevelsen i fokus
På värdkonferensen får värdar från
hela landet tillfälle att träffas. De flesta
värdar har händer och hjärta fulla av
jobb i vardagen. Att kunna ta en paus
och träffas för att dela kunskap och
idéer är det som de flesta värdar uppskattar mest med värdkonferensen.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017
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STF Enköping/Bryggholmens gård

STF Tjärö

STF Ljuder/Grimsnäs Herrgård B&B

NYA SMULTRONSTÄLLEN
Nya boenden 2017

STF Ljungdalsfjällen/Fjällhornet
Resort ligger där vildmarken tar vid nära
Helagsmassivet i Ljungdalsfjällen. Fantastisk orörd natur och djurliv precis runt
stugknuten – en idealisk utgångspunkt
för vandring, fiske och skidåkning. Mitt i
denna unika fjällvärld ligger de hemtrevliga
och gediget byggda stugorna, 750 m.ö.h
vid Dunsjöfjällets fot.
STF Tännäs/STF Tännäskröket, en
liten charmig bygd i Härjedalen ca 20
minuter från Funäsdalen. Här ligger
Tännäskröket vackert inbäddat av skog
och fjäll. Stämningen på Tännäskröket
präglas av fäbodkulturen från förr och
ligger granne med en sameby. Här bor du
i lägenheter eller vackra fjällhus med härlig
utsikt över slalombacken och de norska
fjällen.
STF Övertorneå/Svanstein Lodge,
ligger vackert vid Torneälven strand ca
3,5 mil norr om Övertorneå. Här finns aktiviteter i form av en slalombacke med 16
nedfarter, hundspann och fiske. Vinterkyla
och norrsken, sommarens midnattssol,
den unika Tornedalskulturen och Nordens
största konstmuseum för vrilskulpturer,
Dränglängan, med antikbod och konst
café.
STF Arholma/ Bull-August gård, är
en vacker roslagsgård på ön Arholma i
Stockholms skärgård som har en välbevarad skärgårdsmiljö, lätt att upptäcka till
fots eller på cykel längs bilfria grusvägar.
Hit kommer du för att både möta och njuta
av lugnet.
STF Nyköping/Lasätter gård ligger
strax utanför Nyköping, mitt i den sörmländska landsbygden, omgiven av gårdens
fläderodlingar och vacker natur. Avkopplande miljö och öppet året runt.
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STF Enköping/Bryggholmens gård
finns på en ö i Mälaren utanför Enköping.
Här finns boende med 15 bäddar i 7 rum,
en gästhamn och ett småskaligt ekologiskt
lantbruk. Hit kommer du för att njuta av
en avkopplande miljö, vacker natur och
intressant historia. Öppna odlingsmarker
och artrika skogar.
STF Nora/Åkerby Herrgård Hotell
ligger några kilometer utanför Nora i naturskön miljö vid Fåsjön. Här kan du bada,
fiska, paddla, ro. Det finns både vandringsoch cykelleder i närheten. Ute i Bergslagsskogarna finns rester av gruvor och hyttor
och det finns mycket att upptäcka på egen
hand för den historieintresserade.
STF Röstånga/Villa Söderåsen B&B
är ett sagolikt hus som invigdes som turisthotell redan 1904. Från husets trädgård
stiger du rakt in i den magiska Söderåsens
nationalpark med sina bokskogsklädda
åsar, dramatiska dalar och strömmande
vattendrag. En fantastisk plats med rika
möjligheter till allt från vandring till cykling,
yoga.
STF Andarum/Kuskahusen på Österlen, är med sitt läge mitt i skogen på
Österlen, nära Brösarps backar, en perfekt
utgångspunkt för upptäckter runt Österlen,
eller för att bara njuta av tystnaden. Naturen är temat på rummens inredning.
STF Ljuder/Grimsnäs Herrgård B&B
finns på en gård med anor från 1500-talet i
Småland, mitt i Glasriket. När man kör upp
mot gården infinner sig ett lugn. Rummen
är personligt inredda, och du sover gott i
nymanglade lakan. Här finns sommarrestaurang, en KRAV-märkt frukost året runt
och ett värdskap med mycket omtanke.

STF Tjärö är en unik pärla i Blekinges
skärgård. Det är svårt att förklara, men
det infinner sig en alldeles speciell känsla
när du stiger av båten och går i land. Den
nybyggda restaurangen och cafét nere vid
bryggan är tillgänglig för alla, och längre
upp på ön finns boende och möteslokaler.
Ett dopp från bastun rekommenderas
varmt.
STF Orsa/Villa Lowar B&B ligger
i gränslandet mellan vildmarken och
Dalakulturen vid Siljan. Du möts av hemmahos-känsla och ett varmt mottagande. Har
du vandrat i fjällen vet du vad ett glas varm
saft vid ankomsten betyder. Vildmarken
börjar här – skogen, fisket, naturvandringarna och nära till Koppångens naturreservat med stora myrmarker.
STF KynnelfjällsNatur ligger mitt i
naturen, 40 min bilresa från Fjällbacka i
Bohuslän. Mysiga stugor med självhushåll
eller tvåbäddsrum med fullservice. Perfekt
både för ensamma vandrare eller konferensgruppen. Här serveras närproducerad
mat från Kynnefjälls skogar. Testa på ler
duveskytte, kanotpaddling, fiska eller ta ett
dopp i närliggande Kärnsjön.
STF Torsby/Valbergsängen Sport
hotell ligger mitt i Valbergets friluftsområde med gångavstånd till Sveriges första
skidtunnel samt mängder av motionsspår
både för cykel, löpning och skidor direkt
utanför dörren. Välj mellan vandrarhemsboende och självhushåll, eller hotell med
helpension. Kom hit för träning, motion,
avkoppling eller konferens.

Upptäck äventyret Sverige

Vi vet att hållbarhet på våra boenden
är viktigt för våra gäster och medlemmar.
Det är också viktigt för att vi ska känna oss
stolta och trygga med vår verksamhet.

VÅRT HÅLLBARHETSLÖFTE
• Vi är engagerade i samhället
• Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
• Vi källsorterar vårt avfall
• Vi tar ansvar för energiförbrukningen
• Vi värnar om vattnet som resurs
• Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
• Vi använder miljöanpassade produkter
• Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
• Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet
• Vi följer STFs övergripande hållbarhetspolicy
Eva Garami på STF Långasjö visar upp vårt hållbarhetslöfte.

För att göra det tydligt hur vi jobbar med
hållbarhet på våra boenden har vi tagit
fram ett hållbarhetslöfte. Hållbarhetslöftet gäller alla STFs boenden och är
en obligatorisk del av vårt franchise
erbjudande. När löftet är uppfyllt visar
det vilket hållbarhetsarbete som görs på
anläggningen, och bidrar i den viktiga
kommunikationen till gästen.
Hållbarhetslöftet utgår från STFs
hållbarhetspolicy och är anpassat för
STFs olika typer av logiverksamheter och
täcker in alla delar av hållbarhet som är
viktiga för anläggningarna. Hållbarhetslöftet består av 10 delar som ska uppfyllas. Det berör allt från källsortering och
energiförbrukning till vårt bidrag för en
levande bygd och hur vi inspirerar våra
gäster att agera mer hållbart.
Hållbarhetslöftet har utvecklats

utifrån insikten att vi har en portfölj av
unika och personliga boenden, där just
det unika på varje plats är en tillgång som
ska värnas.
Vi uppmuntrar också att anläggningarna ska miljömärka sig, vilket går bra att
kombinera med hållbarhetslöftet.
Hittills har 86 avgett löftet

Hållbarhetslöftet lanserades i slutet av
2016 och har börjat implementeras under
2017. Vi har överträffat målet för året då
86 anläggningar
har avgett löftet.
Spaning
Målet är 100% i
slutet av 2019.
Gästerna söker
Hållbarhetshållbara
löftet har skapat
upplevelser.
stort engagemang.

Natures Best

Miljömärkta anläggningar

Natures Best är en kvalitetsmärkning
av naturturismupplevelser i Sverige vars
syfte är att bidra till skyddet av unika
natur- och kulturvärden. 12 av STFs
anläggningar erbjuder flertalet märkta
arrangemang, vilket gör oss till en av
de största arrangörerna av Natures
Best-märkta arrangemang i Sverige.
Exempel är naturupplevelse på STF Stora
Karlsö, norrskensnatt på STF Abisko och
familjeäventyr på STF Lasätter gård.

Många av STFs anläggningar har en
miljömärkning. Green Key, Svanen och
EU Ecolable innebär alla att anläggningen
har ett systematiskt miljöarbetet som
ständigt utvecklas och granskas. Flera
anläggningar har också KRAV-märkt
frukost eller restaurang, vilket innebär
att man använder ekologiska råvaror och
produkter.
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Lotten Andersson, STF Edsbyn,
första värd att avge hållbarhetslöftet
Vad har hållbarhetslöftet betytt
för er?

Jag gläder mig mest åt att det är
en gemensam satsning för alla STF
boenden! När jag ser exempel på
andra värdars engagemang och initiativ blir jag stolt över att vara en del
av STF. Hållbarhetslöftet är ett sätt
att synliggöra det vi redan gör (och
påminna oss om att mycket återstår
att göra). Det inramade hållbarhetslöftet hänger i köket så att vi och alla
gäster kan se det.
Har du fått några frågor, hejarop
eller annat från gästerna?

Utländska gäster är väldigt intresse
rade av såväl uppvärmningen av
huset som källsorteringen. Våra
svenska gäster verkar ta hållbarhetsprofilen mer för given, men de
sköter sig bra; källsorterar och fyller
diskmaskinen.
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SVERIGE RUNT

DELTAGARREKORD OCH EN KAMP OM SM-GULDET
SUMMERAR KEB CLASSIC-HELGEN
Årets upplaga av Keb Classic 2017 hade
nytt deltagarrekord med hela 52 anmälda
lag och 114 deltagare till alpin-och skitouringklassen!
Keb Classic Vinter, en tävling i skid
alpinism, har sedan 2016 SM-status och är
unik i sitt slag då tävlingsbanan sträcker
sig runt Sveriges mest högalpina fjällområde. Lagen skidar över glaciärer, klättrar

upp för snörännor och får även fin skid
åkning utför. Tävlingsbanan sträckte sig
ända upp på Kebnekaises sydtopp och
många deltagare fick chansen att bestiga
Sveriges högsta berg för första gången.
SM-tävlingarna under Keb Classic
är ett samarbete mellan STF Kebnekaise,
Kiruna Klätterklubb, Höjdmeter och
Nikkaluokta Alltransport.

Pionutflykt till Julita
Lokalavdelningen i Katrineholm gjorde
en kvällstur för att njuta av Julita gårds
130 olika sorters pioner i juni.

I herrklassen vann Joonas Kortilainen
och Jussi Nokelainen, finskt herrlag. De
första svenskarna som gick i mål hette
Mattias Lundin och Erik Jansson Palmer.
De tog hem SM-titeln.
På damsidan vann Jenny Råghall och
Ida Nilsson (tjejerna på bild), Mix Alpin
vinnare; Erik Spaak och Gertrud Edler.

Månskensvandring i Åhus
Lokalavdelningen Östra Skåne bjöd på
strandvandring utanför Åhus och grillmys
i fullmånens sken.

En cykelreparationsstation
vid Göta kanal
STF Norsholm/Kapten Billes vid Göta kanal har
många gäster som cyklar och därför har de under året
byggt en cykelreparationsstation där förbipasserande
kan reparera sina cyklar eller pumpa däcken. Mycket
uppskattat säger Annica och Josef som driver vandrarhemmet och restaurangen i Norsholm.
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Upptäck äventyret Sverige

Ekoturismpris till
STF Helags för engagemanget kring fjällrävarna.
Erik Gardfall och Emma Frisell på STF
Helags Fjällstation fick tillsammans
med Länsstyrelsen under sommaren vara
med och dela Mångfaldspris till Staffan
Svanbergs minne för samverkan mellan
turism och naturvård. I motiveringen står
det bland annat:
”Lärdomarna runt fjällrävssafarin visar att
naturturism och naturvård rätt hanterat kan bli ett framgångsrikt koncept.
Fjällstationens guider har tillgängliggjort
och visat upp fjällräven under mer än fem
år för bortåt 500 besökare, vilka i sin tur
blivit ambassadörer för en hotad djurart.”

STF Korrö vinner Smålands & Ölands
Gastronomiska Akademis Stora Priset
Smålands och Ölands gastronomiska akademi delar varje år ut Stora
priset för enastående insatser inom småländsk och öländsk gastronomi.
2017 tilldelades Ola och Åsa Abrahamsson på STF Korrö detta pris
inom kategorin ”Destinations- och Landsbygdsutveckling genom
Matupplevelse”. Motiveringen löd:
För sitt arbete med att göra det möjligt för besökare att uppleva en
småländsk hantverksby. I restaurangen serveras det framförallt traditionella småländska rätter som lagas av lokala, ekologiska råvaror.
Köksmästare Pär Abrahamsson är glad och stolt över utmärkelsen. ”Den sätter oss på kartan, framför allt inom branschen. Det är ett
viktigt erkännande för oss som verkar här ute på landet.”

På STF Helags fjällrävssafari får besökarna
möta ett av fjällvärldens mest hotade däggdjur, och dessutom bidra ekonomiskt till
bevarandearbetet.

The Swedish Number

Region Skånes miljöpris 2017 till
STF Nyrups Naturhotell
Nyrups Naturhotell som finns i bokskogen i närheten av Höör
och Skånes Djurpark och saknar el, centralvärme eller internetuppkoppling men däremot har sovyllehyddor och skogsduschar fick
tillsammans med GRAM, Sveriges första förpackningsfria matbutik
dela på Region Skånes miljöpris om 112 000 kr.
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Kampanjen The Swedish Number avslutades 2016 men
effekten har varat även under 2017. Kampanjen har fått
101 kommunikationsutmärkelser och är en av de mest
prisade kampanjerna genom tiderna, – i världen! Några
priser:
• 2 st Guldägg och 3 st silverägg i Sverige, 2 st guld
samt ett silver och ett brons i Echo Awards i USA, 2 st
lejon för effekt i Cannes och en svart penna i D&AD i
England
• Jenny Engström, kommunikationsansvarig på STF,
har för sitt arbete fått Stora Kommunikatörspriset
av Sveriges Kommunikatörer och blivit utsedd som
näringslivets superkommunikatör i kategorin kommunikation av branschtidningen Resumé.
Kampanjen har öppnat nya dörrar och bidragit till att vi
nu bjuds in till en rad evenemang och syns och hörs i
sammanhang som vi tidigare inte gjort. Denna möjlighet
använder vi fullt ut till att berätta om STF och vårt arbete
på en rad områden. Vi visar att vi är en organisation med
kraft att engagera och påverka.
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Träningsweekend på Sävö
STF Sävö Vandrarhem i Sörmlands
skärgård har haft många gruppaktiviteter
under året. I juli genomfördes en härlig
träningsweekend där 15 deltagare fick
testa på olika typer av träningspass i en
vacker miljö.

Spaning
Gästerna vill kunna
kombinera aktiviteter med
hög puls med sådant
som ger tid för
eftertanke.

Abisko Midnight Sun Run – välgörenhetstävling
Till förmån för WaterAid arrangerar STF Abisko Fjällstation ett 15 km långt
motionslopp under midnattssolen och i vacker fjällmiljö. Deltagarna springer
för glädjen, för midnattssolen och tillgången till rent vatten för alla runt om i
världen. Abisko Midnight Sun Run är gratis men deltagare får gärna donera
en slant till Water Aid. Tävlingen har arrangerats sedan 2013. Water Aid är
en organisation som jobbar hårt för rent vatten och sanitet runt om i världen.

STF Aktse Fjällstuga
har fått en ny bastu

En magisk lekvärld på
STF Ramundbergets Fjällstation
Vid STF Ramundbergets Fjällstation finns en magisk lekvärld i källaren. Mickelinas
värld är skapad med inspiration från fjällets miljöer. Här hittar de små barnen fjällen i
miniatyr med alltifrån pistmaskin med verkstad till Mickelinas rävgryt, lanthandel och ett
eget bageri. Fjällstationen har också duktiga lekledare som hjälper barnen att släppa loss
energi och kreativitet i utvalda aktiviteter. Mickelinas värld finns även ute på fjället och i
dalen med skogsskidåkning och massor av roliga äventyr och tävlingar med Mickelina.
På sommaren erbjuds bland annat indianpaddling och riddarcykling.
Fjällstationen har även skapat ett ”base camp” på fjället ovanför liftarna i Ramundberget.
Där kan man prova på att tälta en natt på fjället utan att behöva köpa eller kånka på all utrustning som behövs. Vid tälten finns det grill-/eldplats och ett utedass. I en förvaringslåda
finns all tänkbar utrustning man kan behöva för matlagning. I receptionen på fjällstationen
finns ytterligare utrustning som sovsäckar, lakan och ryggsäckar för både barn och vuxna.
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STF har fått ytterligare en värmande gåva
från ett gäng bastuglada privatpersoner
som fjällvandrar tillsammans: Marcus
Wallenberg, Claes Dahlbäck, Hans
Wibom, Conni Jonsson, Michael Wigge,
John Hepburn och Peter Thelin. För tre
år sedan kunde vi med hjälp av deras gåva
bygga en bastu vid STF Unna Allakas,
förra året vid STF Vistas, och i vår
färdigställdes ytterligare en bastu – med
vy in över Sarek – vid Aktse fjällstuga på
Kungsleden. Tack för det!

Bli redo för fjällvandring

Medlemmarna i Södra Upplands
lokalavdelning genomförde en studie
cirkel inför sommarens fjälltur: tre teori
kvällar och en heldagsvandring ingick.

Upptäck äventyret Sverige

Guidade grottbesök
STF Hemavan Fjällstation ordnar sommartid guidade grottbesök till Skandinaviens grottrikaste grottområde i Hemavan.
Det finns mängder av grottor, de längsta
är 2–2,5 km. Grottbesök passar väldigt
många människor från 5 år och uppåt 85.
Här finns inga trappor, inga räcken och
inga lampor. Det är grottbesök på riktigt
och en fantastisk alternativ naturupplevelse i fjällmiljö.

Fjällvandring

Nationaldagsfirande

Årets fjällvandring för Lokalavdelningen STF Dalsland gick denna sommar från vandrarhemmet STF Tännäs ner till STF Grövelsjöns Fjällstation. En tur med fantastiska vyer och upplevelser i en
fjällvärld som bara måste ses. Bitvis en något stenig terräng, men
väl framme vid STFs stugor väntade en efterlängtad middag och
en skön bastu.

Lokalavdelningen STF Borlänge Familj firade nationaldagen genom att paddla längs Tunaån! Först en säkerhetsgenomgång med
Friluftsfrämjandets kompetenta guide. Sedan bar det iväg längs
ån. Vid rastplatsen 1,7 km bort picknickades det på medhavd
matsäck och föreningen bjöd på grillmys. Efter en lagom rast på
närmare två timmar gick så färden åter!

Eget öl med smaker från kråkbär
plockade kring Saltoluokta
Tjáhppismuorje; eller på svenska kråkbär, är namnet på den unika öl som under 2017
serverats på STF Saltoluokta Fjällstation. Kråkbär från fjällhedarna runt Saltoluokta
har smaksatt ölet som tillverkats på det norrbottniska mikrobryggeriet Tjers i Överkalix.
Bären plockades på plats av fjällstationens personal och under året kunde törstiga
fjällvandrare njuta av en norrbottniskt tillverkad pale ale smaksatt med råvaror med lokalt
ursprung. En storsäljare som också passade väldigt bra med de lokala råvaror som är
basen i STF Saltoluoktas middagar.

Inkluderande familjevecka för 19:e gången
På årets familjevecka för familjer med barn/ungdomar som har Downs
syndrom deltog 18 familjer med 57 deltagare. Fem av familjerna var med
för första gången.
Det bjöds på både långa och korta vandringar varje dag. En av dagarna
var det en aktivitetsslinga med olika stationer. Familjerna kunde också
delta i olika kvällsaktiviteter som sång och musik med Johan och Tom,
pyssel, uppträdande och disco. På avslutningskvällen var det som vanligt
mingel, bildspel och diplomutdelning.
Syskonen bjöds på en dag med egna aktiviteter bara för dem. De fick
då möjlighet att delta i mer utmanande aktiviteter såsom paddling, klättring eller en topptur. Allt var mycket uppskattat.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017
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RÖDING OKEJ I FJÄLLEN
Röding och öring är populär mat på STFs fjällstationer men nu får dessa fiskar rött ljus
i Världsnaturfondens senaste fiskguide. WWF öppnar dock för att lokala myndigheter
kan göra en annan bedömning, och enligt Maria Lidberg, STFs hållbarhetsansvariga,
kan fisken stå kvar på fjällmenyerna.
– Länsstyrelsen i både Jämtland och i Norrbotten ger klartecken, förutsatt att fisken
köps in från samebymedlemmar med fiskerätt, licensierade yrkesfiskare eller fiskodlare
med tillstånd.

Lyckad invigning av Naturgymmet på Hågestaön
I strålande solsken och med många besökare, invigdes Naturgymmet på Hågestaön
i september. Lokalföreningen STF Sollefteå med eldsjälarna Kent Sjödahl, Lennart
Granlöf, Erik-Martin Frånberg och K-G
Ström har med stöd av Studiefrämjandet
och flera frivilliga byggt naturgymmet. Flera
nysvenskar har varit aktiva i studiecirkelform. Nu ska ett Paragym byggas. Det blir
en anläggning för i första hand rörelsehindrade, som beräknas vara klar under
sommaren 2018.

Ö-luff med två stopp
De två vandrarhemmen STF Möja
och STF Svartsö har under sommaren erbjudit ett paket som innebär att
man bor två nätter på Möja och två på
Svartsö, cykel ingår på båda ställena.
Tillsammans med Waxholmsbolagets
ö-luffarkort, som räcker i fem dagar
blir det ett attraktivt utflyktspaket.

Vandrarhemsvärden Jan-Åke, Fågelsjö gammelgård. Foto: Erik Ardelius.

Jägarna har hittat till STF Fågelsjö/Gästis Vandrarhem
Med världsarv i byn och Hamra national
park till granne har STF Fågelsjö
Vandrarhem i Orsa Finnmark inte svårt
att locka gäster.
– Fast om hösten kan det vara lite
tomt, berättar Jan-Åke Karlsson, vandrarhemsvärd och dessutom föreståndare på
Fågelsjö gammelgård, en av sju ståtliga
hälsingegårdar på FN:s världsarvslista.
Men sedan skogsägaren Sveaskog börjat
sälja dagskort för småviltsjakt har nya
gäster hittat hit. Jägarna betyder välkomna

intäkter till Fågelsjö hembygdsförening
som driver vandrarhemmet.
– Varje gäst vi får på hösten hjälper,
säger Jan-Åke och konstaterar att i skogsbygden har få synpunkter på jakten som
sådan. Jakt en självklarhet och inga konstigheter.
Skogsfinnarna som byggde upp byn var
dessutom skickliga bössmeder. Bössmedjan i Gammelgården är en attraktion och
verkligen sevärd.
Studiebesök
Medlemmarna i STF Norra Roslagen lokal
avdelning fick tillsammans med Hasse
Lagenius lära sig att på ett hantverks
mässigt sätt brygga smakrik god öl efter
ett beprövat recept på en tjeckisk pilsner.
Man gick igenom ingredienser, bryggsätt och olika tekniker. Med sig hem fick
deltagarna kunskap om grundläggande
ölbryggning, tips på utrustning och recept
på smakrika öl.
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Från Södra Vätternbygdens 40-års
jubileum.

Jubileum i Lokalavdelningarna under 2017
STF Leksand-Rättvik 20 år
STF Dala-Bergslagen 30 år
STF Eskilstuna 40 år
STF Södra Vätterbygden 40 år
STF Höglandet 40 år
STF Gotland 40 år
STF Södra Halland 40 år
STF Dalsland 40 år
STF Gästrikland 40 år

Upptäck äventyret Sverige

KOMMUNIKATION
OCH FÖRSÄLJNING
Vår kommunikation och försäljning bygger
på att vi har en kontinuerlig närvaro hos våra
medlemmar och människor som är nyfikna
på STF. Det sker främst via STFs egna
kanaler, köpta sökord, digital annonsering,
sociala kanaler, PR och STFs ambassadörer.
Spaning
resor:
Gästerna
söker naturligt,
avkoppling och
nedkoppling
NATURNÄRA BRÖLLOP
Går ni i bröllopstankar och letar efter en naturnära och personlig
lokal där ni kan fira er stora dag tillsammans med släkt och vänner?
Med ett stort urval av unika boenden i hela Sverige finns något för
alla smaker – oavsett om ni vill ha en stor eller liten tillställning,
med eller utan övernattning.
Hitta ert drömbröllop på:
svenskaturistforeningen.se/brollop

Turskidåkningskampanj
Vi ville väcka nyfikenhet kring turskidåkning. Annonsering skedde primärt på
Facebook med bilder och tre korta filmer
riktade till tre olika målgrupper; familj,
nybörjare och upptäckare (erfaren).
Kampanjen genererade bokningar om
805 000 kr och nådde 290 000 personer.

Upptäck hållbart

Bröllopskampanj
Syftet var att inspirera och visa upp
STFs bästa boenden för personliga och
naturnära bröllop. Förutom spridning i våra
egna kanaler samarbetade vi med Allt om
Bröllop och syntes i alla deras plattformar.

Kampanjens syfte var att skapa nyfikenhet
och inspirera till ett mer hållbart resande
och samtidigt synliggöra vad STF gör för
att fler ska kunna upptäcka Sverige på ett
mer hållbart sätt.
Vi ville skapa nyfikenhet kring hållbara
upplevelser och resor och inledde med
en bred annonsering på Facebook. På vår
kampanjsida uppmuntrade vi mottagarna
att dela med sig av sina bästa hållbarhets
tips. De bästa tipsen belönades med
en övernattning hos valfritt boende som
avgett hållbarhetslöftet. Kampanjen
genererade bokningar till ett värde av
125 000 kr och nådde 240 000 personer.

Publicitet 2017
Vandringskampanj

Målsättningen med kampanjen var att
inspirera till vandring. I kampanjen ingick
rörligt material, annonsering tillsammans
med Snälltåget och ett tävlingsmoment.
Kampanjen nådde 580 000 personer och
genererade bokningar om 2 253 328 kr.
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STF jobbar aktivt med att tipsa journalister om vad som händer inom STF.
Det kan till exempel vara ett nytt boende, semestertips, den bästa fjällturen
eller lokalavdelningsaktiviteter. 2017 resulterade detta i 14 276 stycken
införanden i svensk press med ett PR värde* på 524 188 079 kr. Införandena
nådde 924 690 673 läsare/lyssnare/tittare.
* ( PR värdet mäts traditionellt genom att man tar vad det kostar att annonsera på
samma yta och sedan multiplicerar det med 2,34, då en artikel uppfattas som mer
trovärdig än en annons).
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Årets stora kampanj
#VÅGAUPPTÄCK 2017
Kampanjen genomfördes för andra året
i rad med syfte att få människor att våga
upptäcka nya platser och aktiviteter i
Sverige. Vi uppmanade nyfikna upptäckare
att nominera någon man tycker om – för
att få chansen att tillsammans vinna en
upptäcktsresa. 3 000 ansökte och sex
vinnarsällskap utsågs – en härlig blandning av modiga och nyfikna upptäckare i
åldrarna 4 till 62 år från hela landet.
Resorna gick till:
Fjäll: STF Abisko
Kust: STF Svartsö, STF Stora Kalholmen
Skog: STF Villa Söderåsen
Kampanjen genererade bokningar till ett
värde av 1 376 000 kr och nådde drygt
781 500 personer

Vad var det bästa med
Våga-Upptäck-resan till kusten?
Det bästa med dagarna var att vi fick upptäcka skärgårdsnaturen, öarna, folket som
är uppvuxna där och att man kan göra så
himla mycket på så kort tid. Det finns så
väldigt mycket roliga aktiviteter!
Vad var det absolut roligaste av allt?
Att ro haha, att båtluffa! Helt fantastiskt.
Jenny Nilsson från Varberg
Våga Upptäck Kust

Skidåkningskampanj

STFs Julkalender 2017

Syftet var att skapa nyfikenhet och längtan till skidåkning och
orörd snö genom ett intresseväckande och humoristiskt innehåll.
Vi ville nå ut brett, med fokus på familjer som ofta bokar sin skidresa i god tid men också nå barmarkssäsongens vandrare och få
dem att se turskidåkning som ”vandring på snö”. Kampanjen genererade bokningar om 153 000 kr och nådde 260 000 personer.

STFs egna julkalender genomfördes för andra gången. Bakom
varje lucka fanns förmånliga erbjudanden för att få människor att
upptäcka Sverige. Kampanjen genererade bokningar till ett värde
av 482 352 kr och nådde 63 000 personer.

Boka till rabatterat pris via gruppförfrågan
på respektive anläggningssida med koden
”RIKSIDROTTSFÖRBUNDET”.

Sök STF-boende:
svenskaturistforeningen.se/hitta

VÄLKOMMEN
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Läs mer om grupprabatten:
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundet
Läs om aktuella grupperbjudanden:
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundetserbjudanden

Webbsida

www.svenskaturistforeningen.se
Webbsida full av inspiration och information.
Ca 1,7 miljoner unika besökare per år.

Facebook

Läs mer om samarbetsavtalet:
svenskidrott.se/avtalforidrotten/boende

www.facebook.com/svenskaturistforeningen med drygt 57 000 följare

Instagram

ca 15 800 följare

YouTube

Svenska Turistföreningen
Box 17251
104 62 Stockholm
STF Kundservice 08-463 22 70
STF Huvudkontor 08-463 21 00
e-post: info@stfturist.se
svenskaturistforeningen.se

Rabatt på
300 boenden
från norr till
söder

http://www.youtube.com/stfturist 1 522 464 visningar

Fjällappen

Totalt 25 000 nedladdningar per 31 december 2017

Tidningen Turist

205 000 läsare, 138 000 hushåll

Samarbeten för grupper
Vi har slutit avtal med Riksidrottsförbundet och Friluftsfrämjandet
om att ge deras medlemmar grupprabatt på samtliga våra boenden
med utgångspunkt att det är två föreningar som precis som vi verkar
för att fler människor ska få möjlighet till ett aktivt frilufts- och kulturliv.

34

Upptäck Sverige

130 000 exemplar. Kartfoldern: 75 000 exemplar

Hostelling International (HI)

2,1 miljoner unika besökare 2017 på www.hihostel.com
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STF hade

275

MEDARBETARE

medarbetare under 2017
Frisknärvaro är

97 %
1 372 personer anmälde sitt intresse
att jobba på STF under 2017

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

STF Göteborg City arbetar för
ett hållbart företagande
STF Göteborg City har fortsatt sitt sociala
hållbarhetsarbete att erbjuda nysvenskar
med olika bakgrund praktikplatser och
arbetsträning. Vi ger personer med rätt
inställning och vilja en möjlighet att komma
in på arbetsmarknaden, utveckla sina
kunskaper i svenska språket och lära sig
vår bransch. Flera av praktikanterna har
vi kunnat erbjuda fast anställning. Det har
skapat en mångfacetterad arbetsplats
med över 10 olika nationaliteter, vilket
berikar på flera olika plan.
Vi har en mycket god sammanhållning
och jag har bara fått positiv respons av
övriga medarbetare.
Platschef Fredrik Söderström
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Nya ledartröjor i fjällen
Emma: Jag vill att min tid på
STF Saltoluokta ska präglas av ett
engagemang och en värme för såväl
gäster, personal, den fantastiska
platsen och alla fastigheter.
Maria: Jag vill jobba med arbetsglädje. Sprida det vi upplever till
våra gäster och inkludera dem i
glädjen av att vara just här, på
STF Helags Fjällstation.
Margareta: Jag vill utveckla STF
Abisko vidare. Förutom en förväntad
tillväxt är min målsättning att vi ska
jobba ännu smartare och inte minst
bli ihågkomna för vårt värdskap och
service.
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Margareta Gierak och Ia Allert arbetar
på STFs ekonomiavdelning med kundoch leverantörsreskontra.
Vad gör STF till en bra arbetsplats?
Att vi får vara delaktiga i STF som är
en förening som driver frågor som jag
personligen är intresserad av säger Ia.
För Maggan som ursprungligen kommer
från Polen blev jobbet på STF en fantastisk introduktion av Sverige. Vi möter
många olika människor som arbetar för
samma vision. Det gör mig helt enkelt
stolt att vara delaktig säger Maggan.
Vad vill du att andra ska upptäcka
med STF?
Att STF medvetet placerat sig på unika
platser, där naturen och kulturen finns
bakom hörnet. Det finns också ofta en
härlig gemenskap på våra boenden,
där man är nyfiken och tipsar varandra.
Attraktiv arbetsplats

STF arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och stärka vi-känslan för att
motivera, stimulera och utveckla medarbetarna. Vi vill ha en blandning av medarbetare med olika utbildning, bakgrund,
kön och ålder för att skapa en kreativ och
stimulerande arbetsmiljö, men också för
att vi tror att blandade arbetsplatser skapar ett värde för våra gäster, medlemmar
och samarbetspartners.

utveckling av ledare i form av nätverk,
coaching och forum för utbyte av erfarenheter. Vi har också utvecklat en digital
plattform där alla medarbetare kan ta
del av våra rutiner, policies och riktlinjer inom HR-området, utifrån aspekter
som att attrahera, rekrytera, anställa och
utveckla.
Vi sätter stort värde på våra ledares
förmåga att coacha, leda och styra efter
vårt mål att få människor att upptäcka
Sverige. Våra ledare är en viktig symbolbärare för hur vi uppfattas som förening
och arbetsgivare i att vara goda förebilder,
trovärdiga och inspirerande.
Introduktionsutbildning

För STF är lyckade introduktioner för
nya medarbetare nyckeln för att förmedla
vår värdegrund. Sedan ett par år tillbaka
har vi en e-ubildning som heter Kunskapsleden. Kunskapsleden innehåller vår
historia, organisation mm.

Samtliga anställda har kollektivavtal. Vi
har två säsonger, under sommaren med
ca 450 säsongsanställda och under vintern
med ca 185 säsongsanställda.
Medarbetarundersökning

Årets medarbetarundersökning visade på
en ökning från index 77 till 78. I årets enkät har vi en svarsfrekvens på 71 procent.
Områden vi vill stärka oss inom är
återhämtning, och att följa upp mål.
Områden där medarbetarna ger höga
värden är stolthet, STFs värdeord samt
kompetens. Vad gäller Ambassadörsindex
(ENPS) dvs om medarbetaren skulle
rekommendera STF som arbetsgivare så
är över 80 procent positiva, eller t.o.m
mycket positiva till att rekommendera
STF som arbetsgivare.

Fördelning kvinnor och män

Män 38 %

Medlemskap i STF och friskvård

Alla anställda är medlemmar i STF och vi
uppmanar alla att nyttja sitt medlemskap
och delta i aktiviteter och besöka våra
boenden. Vi erbjuder personalrabatter
på boenden för att stimulera besök och
upptäckarlust. STF erbjuder regelbundna
hälsoprofilkontroller och 2017 var sjukfrånvaron knappt 3 procent.

Kvinnor 62 %

Fördelning anställda

huvudkontor – övriga landet
Huvudkontor 22 %

Antal medarbetare

Medelantalet helårsanställda i STF uppgick under 2017 till 275 personer, varav
60 på huvudkontoret och resten på våra
boenden som vi driver i egen regi.

Övriga landet 78 %

En ständig lärande organisation

Att ständigt förnya och tillvarata organisationens samlade kompetens är ett
förhållningssätt som präglar STF. Vi vill
ha kompetenta medarbetare som både får
och skapar förutsättningar för att säkra
STFs framtida utveckling. Under 2017
genomförde vi fyra start-up-projekt, där
viljan att vara med och skapa något nytt
var en av det viktigaste drivkrafterna.
Ledarutveckling både i ledarskap och
om arbetsmiljö har fortsatt inom ramen
för STF akademi. Under 2017 har fokus
varit på arbetsmiljöutbildning och krisutbildningar.
STFs ledarskap

Bland STFs ledare finns olika erfarenheter, men alla delar en ambition och ett
intresse att utveckla såväl sig själva som
partnerskapet till sina medarbetare och
kollegor. STF arbetar därför aktivt med
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VÅRA VÄRDEORD

Nyfikna

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

Professionella

Äkta

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

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

Engagerade

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

Omtänksamma

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

Upptäck äventyret Sverige

SÅ HÄR
STYRS STF

Ägare

Medlemsombud

STF är en ideell förening med 238 826
medlemmar. Medlemmarna utser medlemsombud till riksstämman, som är STFs
högsta beslutande organ.
Alla medlemmar har också möjlighet att lämna motioner till riksstämman
fram till och med sista januari det år det
är riksstämma. En motion är ett förslag
på förändringar som riksstämman fattar
beslut om.

Alla medlemmar har möjlighet att föreslå
medlemsombud till riksstämman. Detta
görs via nomineringskommittén. Nomineringskommittén består av nio personer
som väljs på riksstämman och ansvarar för
att nominera cirka 100 kandidater bland
de namn som föreslagits. STF presenterar
samtliga nominerade kandidater på STFs
webbsida, där också själva valet sker. Alla
medlemmar har tre röster. Valresultatet
granskas av föreningens revisorer.

Riksstämma

Riksstämman samlas till möte vartannat
år senast i maj månad. Sist vi höll stämma
var 2016, så nästa riksstämma hålls 2018.
På riksstämman representeras medlemmarna av 59 ombud. 50 av dessa väljs
direkt av föreningens medlemmar via
webben i en valkrets som omfattar hela
Sverige. Övriga nio utgörs av nomineringskommittén.
På riksstämman väljs föreningens
ordförande, vice ordförande och övriga
styrelseledamöter, nomineringskommitté, representantskap, valberedning samt
revisorer. Det är samma styrelse för den
ideella föreningen som för aktiebolaget.
Övriga obligatoriska ärenden vid
stämman är bland annat beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
samt ansvarsfrihet för STFs styrelse.
Dessutom ska styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast
följande kalenderåren behandlas och beslutas liksom medlemsavgifter för samma
period.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Tidscykel

De medlemsombud som valdes till ombud
på stämman 2016 kvarstår som medlemsombud till riksstämman 2018. Detta på
grund av övergångsbestämmelser som
beslutades vid riksstämman 2016. Därefter kommer valet till medlemsombud ske
1,5 år innan stämman. Det innebär att
nästa val kommer att ske efter riksstämman 2018. Genom att medlemsombuden
väljs i god tid före stämman får medlemsombuden tid på sig att sätta sig in i STFs
verksamhet och frågeställningar och kan
till exempel även agera remissinstans åt
styrelsen.

Årsmöten lokalavdelningar
Medlemsombud deltar

Lokalavdelningsträffar
och värdkonferens,
okt-nov

Förberedande
digitala möten
Riksstämma, maj
Förslagsperiod
15 maj–30 sept

Ojämna år

Jämna år

Arbetsgrupper

Nominerings-period
1 aug–15 okt

Regionträffar
Förbereder val
15 okt – 30 okt
Uppstartsmöte
feb–mars

Val 1 nov-30 nov

Valresultat
medlemsombud 15 dec

37

Översikt av styrningen
Föreslår kandidater
till riksstämman.

Nomineringskommitté
Nominerar kandidater

Medlemmar
Väljer

Medlemsombud

Utser

Utser

Utser

Valberedning

Riksstämma
Föreslår styrelseledamöter

Revisorer
Information

Utser

Information

Styrelse

Utser

Rapporter
Intern kontroll

Mål, strategier,
styrinstrument

Generalsekreterare/vd

Riksstämman väljer fem ombud till
representantskapet. Representantskapet
har till uppgift att granska verksamheten
under året mellan ordinarie riksstämmor
samt representera medlemmarna vid STFs
bolagsstämma.

Till styrelsens uppgifter hör även att
utse och avsätta GS (Generalsekreteraren)/
Vd.
Styrelsens ansvar beskrivs i en arbets
ordning som bland annat reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelse,
ordförande och GS/Vd.

Valberedning

Styrelsens ledamöter

Valberedningens uppgift är att förbereda
och lämna förslag till beslut om val av
styrelseledamöter, revisorer, ombud till
representantskap och ledamöter i nomineringskommittén. Valberedningen består
av en ordförande och fyra andra leda
möter. Mandatperioden är två år.
Förslag till valberedningen bör vara
denna tillhanda senast under januari det
år riksstämman samlas.

STFs styrelse består av ordförande, vice
ordförande och sju förtroendevalda
ledamöter. Samtliga förtroendevaldas
mandatperioder löper under tiden till och
med nästa ordinarie riksstämma. I styrelsen ingår också två personalrepresentanter (fackliga). Ingen ersättning utgår för
styrelsearbete. Ledamöternas medelålder
är 56 år och tre av de nio riksstämmovalda ledamöterna är män. Styrelsen som
valdes av Riksstämman 2016 presenteras
på sidan 40.

Representantskap

Styrelsens ansvar

Styrelsens övergripande uppgift är att för
medlemmarnas räkning förvalta föreningens och aktiebolagets angelägenheter så
att medlemmarnas intressen tillgodoses
på bästa möjliga sätt.
Styrelsen ska se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av
föreningens verksamhet och ekonomiska
ställning, att den externa informationen
präglas av öppenhet och saklighet, att
det finns tillfredsställande kontroll av att
lagar och regler efterlevs och att erforderliga etiska riktlinjer fastställs.
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Styrelsens arbete

Styrelsen beslutar om föreningens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer samt övervakar att dessa följs
och uppdateras. Styrelsen arbetar efter en
fastställd årsplan/agenda och fattar beslut
i frågor som rör föreningens strategiska
inriktning, finansiering, större investeringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor
och viktigare policyer. Styrelsen följer den
ekonomiska utvecklingen samt utvärderar
regelbundet verksamheten. Föreningens
utveckling följs upp genom en månatlig

rapportering till styrelsen vilken inkluderar information om koncernens finansiella
utveckling, inklusive väsentliga nyckeltal,
samt kommentarer kring för föreningen
väsentliga händelser.
Generalsekreterare och övrig ledning

Generalsekreterare, tillika vd i aktie
bolaget, ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen.
STFs ledningsgrupp består för när
varande av sju personer. Ledningens sammansättning framgår av presentationen
på sidan 39. Ledningen sammanträder
varannan vecka.
Revision

Revisorernas uppgift är att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och generalsekreterarens/vds förvaltning. Antalet ordinarie
revisorer är två med två ersättare. Minst
en av revisorerna och dennes suppleant
ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna
väljs för tiden till och med nästa ordinarie
riksstämma. Auktoriserad revisor är
Jonas Grahn med Anna Wergelius som
suppleant från revisionsfirman PwC. Förtroendevald revisor är Börje Nieroth med
Kerstin Sandin som suppleant.
Utöver den gemensamma legala
revisionen som görs av båda revisorerna
granskar de förtroendevalda särskilt
effektivitet och måluppfyllelse utifrån ett
medlemsperspektiv.
Upptäck äventyret Sverige

ORDFÖRANDE
HAR ORDET
VÄLDIGT MYCKET TALAR FÖR STF
JUST NU. Att upptäcka Sverige på ett

LEDNINGSGRUPP
Anna, Niklas, Lena, Justus, Erica, Magnus och Maria

Magnus Ling
Generalsekreterare/Vd sedan 2011.
Maria Ros Jernberg
Vice generalsekreterare och Chef Föreningsutveckling och Kommunikation sedan april
2016.
Niklas Winbom
Vice vd sedan september 2015 och
Chef Egna anläggningar sedan 2013.

Erica Karlsson
Försäljningschef sedan 2015, anställd
sedan 2012.
Anna Graham
HR-chef sedan 2017.
Justus Jondal
Chef Franchise sedan 2016.
Lena Walterholm
Administrativ chef sedan 2013.

Medlemsombud fortsätter bidra och engagera sig
Nyckelord för medlemsombuden är kontinuerlig dialog och delaktighet. Under 2017
har ombuden getts möjligheter att engagera sig på olika sätt. I februari samlades
40 av totalt 55 medlemsombud på STF Lillsved Vandrarhem för att diskutera upp
draget. Vi diskuterade vilka förväntningar som finns, vad uppdraget innebär men
också hur uppdraget kan konkretiseras. Frågorna sorterades in under rubrikerna:
STF som en relevant förening – idag och i framtiden, Lokala engagemangsformer
samt Framtida medlems- och stödformer. Därefter bildades arbetsgrupper som
under året har tagit fram underlag för hur vi kan arbeta vidare med dessa frågor.
Under hösten 2017 träffades en arbetsgrupp för att fortsätta diskussionerna
kring lokala engagemangsformer. I februari 2018 kommer en grupp samlas för att
fortsätta diskutera relevans. Vi samlade även en grupp medlemsombud som uttryckt
vilja att engagera sig som inspiratörer/föreläsare. De fick en första introduktion i
retorik och vikten av vilken bild vi förmedlar av STF.
Uppdraget är under ständig utveckling vilket innebär att det kommer att dyka
upp fler frågor och områden där medlemsombuden får möjlighet att bidra till STFs
utveckling.

att vi har absolut bästa förutsättningarna för framtiden. Tillsammans
skapar vi grunden för att uppdraget
som medlemsombud ska vara
roligt, spännande och utvecklande.
TVÅ FRÅGOR TILL
SUSSI HOFFMANN, SAMORDNARE
FÖR MEDLEMSOMBUDEN

Vad är det bästa som hänt under
året? Det var när jag, precis i slutet av
träffen i februari, frågar medlemsombuden om alla förstått uppdraget. ALLA
räckte upp en ja-lapp vilket innebar att
vi lyckats tydliggöra uppdraget. Känslan
var helt överväldigande för det innebär
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Hur ser du att rollen som
medlemsombud kan utvecklas?
Medlemsombuden har tillsammans
fantastiska kunskaper och många
erfarenheter som STF bör ta tillvara. Utmaningen är att uppdraget är
helt nytt och att vi först måste hitta
grundformen för att sen kunna ta
steg framåt och utveckla rollen. Det
finns en enorm kraft och vilja hos
medlemsombuden.

hållbart sätt, att kunna vara ute och
röra på sig, att värna vår natur och
kultur samt att turismen kan bidra till
en fungerande glesbygd är frågor som
ligger helt rätt i tiden. Att våra frågor
känns mer relevanta har i sin tur lett till
att många verkligen lyssnar på oss. Våra
budskap når opinionsbildare och beslutsfattare. Vårt engagemang för nattågen, vandringsleder och allemansrätten
har bidragit till flera positiva beslut,
som jag verkligen är stolt över. Vi kommer att fortsätta vårt påverkansarbete
och jag tror att vi har stora möjligheter
att exempelvis bidra till förståelsen för
vad turism kan betyda för glesbygden
runt om i landet.
Föreningslivet i Sverige har generellt under en längre tid haft vikande
medlemssiffror. Att STF för första
gången på 25 år har lyckats öka antalet
medlemmar, om än marginellt, är fantastiskt. Fler medlemmar gör oss ännu
starkare och förbättrar dessutom vår
ekonomi. Det senare är viktigt eftersom
STF inte lever på bidrag, utan vi är
beroende av medlemmarnas intresse
av att finansiera vår verksamhet. Att
driva verksamhet i fjällen medför stora
ekonomiska åtaganden. Det ökade intresset för fjällvandringar är fantastiskt
roligt men det ställer också ökade krav
på våra anläggningar. Att modernisera
och underhålla fastigheter i väglöst land
är mycket dyrt. Med vår förbättrade
ekonomi har vi nu lyckats sätta av 150
mkr för upprustningar under tre år.
Att det går bra för STF beror inte
enbart på externa trender utan på att
STF är en väl fungerande organisation
med ett genomtänkt ledarskap och en
bra organisation, vilket innebär hög
professionalism, att verksamheten
utvecklas och att utrymme kan skapas
för förbättringar.

Tack för ett gott 2017

Peter Nygårds
Styrelsens ordförande
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Från höger Ingrid Petersson, Tomas Bergenfeldt, Anna Klingspor, Åsa Persson, Eric Kling,
Helene Beer, Peter Nygårds, Peter Fredman,
Lena Lindén och Pia Jönsson-Rajgård.
På bilden saknas Helen Silverstolpe.

Pia Jönsson-Rajgård
Född: 1955
Ledamot sedan 2016
Pia är vd på Tourism in Skåne AB med bred
erfarenhet från turism- och besöksnäringsfrågor, både nationellt och internationellt.
Pia har haft en rad styrelseuppdrag i både
offentliga och privata aktiebolag samt
organisationer.
Jag vill: verka för att STF på ett hållbart
sätt kan ta sig an och lösa de utmaningar
föreningen står inför. STF har en stor möjlighet att ytterligare förstärka tätpositionen i
den svenska besöksnäringen.
Anna Klingspor
Född: 1959
Ledamot sedan 2014
Anna har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i ideellt föreningsliv och svenskt näringsliv med fokus på
kommunikation, varumärke, koncept- och
affärsutveckling.
Jag vill: få fler att upptäcka äventyret Sverige. Samt ett ökat föreningsfokus, vilket är en
bra bas för ökat antal medlemmar.

STYRELSE
Peter Nygårds
Ordförande
Född: 1950
Ordförande sedan 2012
Ledamot sedan 2004
Peter är styrelseordförande i Mittuniversitetet,
i Svenska miljöinstitutets ägarstiftelse och i
Ecoclime AB samt ordförande i Almis Green
Tech fond. Erfarenheter av att leda och utveckla verksamhet strategiskt i myndigheter
och företag och har ett stort nätverk.
Jag vill: vidareutveckla STF till en fortsatt
attraktiv förening som är relevant för medlemmarna.

Tomas Bergenfeldt
Född: 1952
Ledamot sedan 2016
Tomas har lång erfarenhet inom verksamhet
runt fysisk aktivitet, naturturism och friluftsliv.
Han var delaktig i starten av Ekoturism
föreningen, kvalitetsmärkningen Naturens
bästa, Äventyrsresor och Stockholm Adventures.
Jag vill: göra vandring och annat aktivt
friluftsliv än mer lockande genom bl a
ökad service i fjällen och genom att tydligt
koppla samman STFs boenden med cykeloch vandringsleder.

Ingrid Petersson
Vice ordförande
Född: 1958
Ledamot sedan 2006
Ingrid är generaldirektör för forskningsrådet
Formas och har också haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i
aktiebolag.
Jag vill: att STF ska erbjuda ett hållbart
turistande och spela en viktig roll för att få
nya svenskar att lära känna vårt vackra land.

Peter Fredman
Född: 1965
Ledamot sedan 2008
Peter är professor i naturturism och delar
sin tid mellan Mittuniversitetet, turismforskningsinstitutet ETOUR och Norges miljöoch biovetenskapliga universitet. Peter
forskar och undervisar inom naturturism och
friluftsliv.
Jag vill: få fler att upptäcka och ta del av
alla fantastiska upplevelser i Sverige. STF
är en viktig röst i samhällsdebatten inom
hållbar natur- och kulturturism.

Helene Beer
Född: 1977
Ledamot sedan 2012
Helene är vd på STF Zinkensdamm i Stockholm. Helene har också styrelseuppdrag
inom Visita; Sveriges bransch- och arbets
givarorganisation för besöksnäringen.
Jag vill: att STF ska vara det självklara valet
när man reser i Sverige och en riktigt bra
franchisegivare. Viktigt också att STF deltar
i samhällsdebatten och jobbar för en hållbar
framtid.
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Eric Kling
Född: 1986
Personalrepresentant för Unionen sedan
2017
Eric arbetar på STF Systemstöd som
supportmedarbetare och förvaltningsansvarig
för medlemssystemet Miranda.
Jag vill: få människor att upptäcka Sverige
och att STF fortsätter vara en attraktiv
franchisegivare för boenden i hela Sverige.

Lena M Lindén
Född: 1949
Ledamot sedan 2010
Lena ansvarade för uppbyggnaden av
Stiftelsen Nordens Ark och var dess vd fram
till sin pension 2015. Lena har ett flertal
nationella och internationella styrelseuppdrag
inom naturvård varav det i Rewilding Europa
ger en intressant koppling till STF. Lena är
hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakul
teten vid Göteborgs universitet.
Jag vill: bidra till STFs vidareutveckling till
att bli en i samhället relevant och än mer
attraktiv organisation. Jag tror att STF är
helt rätt i tiden och att unga människor
söker precis det som STF kan erbjuda.
Åsa Persson
Född: 1972
Personalrepresentant för Unionen
sedan 2015.
Åsa arbetar som platschef på STF Malmö
City Hotell & Vandrarhem.
Jag vill: utveckla STFs boendekoncept och
vara delaktig i STFs utveckling.
Helén Silverstolpe
Född: 1962
Ledamot sedan 2016
Helén har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och arbetar idag på Telia
Company med företagets globala fastighetsportfölj. Hon har en lång erfarenhet av
arbete med strategisk fastighetsrådgivning
för bolag och organisationer.
Jag vill: påverka kvaliteten i våra boenden
och att vi har en fastighetsportfölj som
stödjer STFs tillväxt.

Upptäck äventyret Sverige

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

Strategiska risker är främst kopplade till verksamhets/affärsutveckling och hanteras av föreningens styrelse och tas upp i
samband med det årliga strategiska arbetet. Styrelsen ansvarar
för föreningens riskhantering. GS/Vd ansvarar för att ge styrelsen korrekt input för att kunna utvärdera och fatta korrekta
beslut. STFs ledning har ansvaret för den löpande/operativa
riskhanteringen inom sina ansvarsområden. STF har under
2017 identifierat och uppdaterat de strategiska, bransch-/
marknads-, verksamhets- och finansiella riskerna.

Känslighetsanalys
Påverkan

Förändring

Resultateffekt

Medlemsintäkter

+/–1%

0,5 mkr

Nettoomsättning

+/–1%

3,0 mkr

Bruttomarginal

+/–1%

0,9 mkr

Lönekostnader

+/–1%

1,4 mkr

Övriga kostnader

+/–1%

1,0 mkr

Hållbar affärsutveckling

Säkerställa
ansvar
Riskhantering

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

Affärsutveckling

Högre intäkter

Lägre kostnader

BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER

Konjunktur

Risker

Hantering

Sannolikhet

Påverkan

Låg

Hög Låg

Finansiella kriser kan ha negativ påverkan på våra
kunders konsumtionsmönster. Verksamheten inom
turism/upplevelser kan påverkas av att våra kunder
får en försämrad ekonomi.

Konkurrens gäster

Låg

Hög Låg

Logimarknaden är mycket konkurrensutsatt, det
finns många stora kedjor och många små alternativ. Under de senaste åren har privata alternativ
utvecklas genom olika bokningsajter som Airbnb.
Dagens distributionskanaler är globala med stora
marknadsföringsmuskler. Konkurrensen påverkar
dels STFs möjligheter att växa men även att ta
priser som kompenserar för bl.a. ökade kostnader.
STF behöver fortsätta jobba med marknadsföring av
våra aktiviteter och vårt boende.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Hög

Historiskt sett har resande påverkats jämförelsevis
lite av lågkonjunktur. Detta gäller även STF tjänster,
vilka är prisvärda och det finns ett brett urval av
olika kostnadsalternativ. Gästen kan t.ex. välja att
ha med sig egen mat, lakan mm. STF arbetar även
med differentierade priser under hög- och lågsäsong.

Hög

STF konkurrerar på marknaden med sina unika
upplevelser och unika boenden, vilket gör att vi särskiljer oss i branschen. Hos oss kommer gästen inte
för att bo utan för att uppleva. STF står för unika
värderingar, att bo hos STF är en del av en helhet.
Det är avgörande att STF ger ett mervärde jämfört
med andra boendealternativ och att vi aktivt arbetar
med revenue management. En viktigt förutsättning
är att STF fortsätter utveckla effektiva arbetssätt
och en effektiv organisation

41

Konsumenttrender

Risker

Hantering

Sannolikhet

Påverkan

Låg

Hög Låg

Dagens resemönster har ändrats mot tidigare,
idag har vi mer pengar men ”mindre tid”. Det är
kortare ledtider mellan beslut och genomförd resa,
digitaliseringen är stark inom branschen. Urbanisering har under de senaste årtiondet ökat betydligt,
vilket även ändrat våra resemönster, gästerna har
även blivit mer globala. Konkurrensen har ökat
inte bara inom segmenten utan mellan dem. Idag
väljer gästen exempelvis mellan utlandssemestrar,
fjällvandringar och en storstadsweekend. Nya former av friluftsaktiviteter som verksamheten måste
fånga upp, men som ibland kan stå i konflikt med
traditionella STF-aktiviteter. Kunskap om att vistas
i väglöst land har minskat. Mer specifikt för STF är
att infrastrukturen i glesbygden har urholkats, både
den kommersiella och samhälleliga servicen har
försämrats. Detta gör att de svenska fjällen blir allt
mer svårtillgängliga.
Digitala distributionskanaler

Låg

Hög Låg

Allt fler bokningar av boende sker genom de stora
bokningsmotorerna. Ett fåtal sajter har i det närmaste globalt oligopol och kontrollerar marknaden.

Konkurrens medlemmar

Låg

Miljö och markanvändning,
massturism

Dataskyddsförordningen

Låg

Låg
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Hög

STF har en organisation med hög kompetens att
hantera tänkbara scenarion. God kommunikation
och dialog med andra aktörer är viktigt och en
förutsättning.

Hög Låg

Den nya dataskyddsförordningen som träder i
kraft den 25 maj 2018, påverkar användningen av
personuppgifter. Innan den nya lagstiftningen trätt
i kraft och har prövats råder en viss osäkerhet hur
det påverkar STFs marknadsföring och kommunikation med gäster.

Hög

STF är en organisation som har mer än 130 år på
nacken, och är en av Sveriges mest etablerade
föreningar. Vi har stärkt vår retorik och därmed
tydliggjort vår relevans som förening, utökat våra
engagemangsformer och vi har stärkt vår medlemsvärvning i digitala kanaler.

Hög Låg

Det finns risk att konkurrens om mark och vattenresurser kan påverka STF utifrån nya etableringar,
ändrade leddragningar, naturskydd, andra näringar
mm. Naturmiljön påverkas av bl.a. klimatförändringar,
vilket blir extra tydligt i fjällverksamheten med extrema snöförhållanden.

Hög

STF arbetar med att styra erbjudanden till den egna
webben/distributionskanalen, exempelvis erbjuds
bara medlemsrabatten via den egna webben. STF
har erbjudanden som ligger rätt i tiden då många
människor vill aktivera sig och STF erbjuder både
boende och upplevelser.

Hög Låg

Gränsdragningen mellan kommersiella och ideella
aktörer har blivit mindre skarp, vilket gör att det är
många fler som arbetar med värdegrund och vikten
av att göra skillnad. Sätten att aktivera sig har ökat
bl.a. genom de olika sociala medierna där det idag
är lätt att kalla till upprop eller andra aktioner. Det
finns en risk för minskat intresse för det traditionella
medlemsskapet, och att alternativa medlemsformer
växer fram.

Hög

STF hanterar de ändrade resemönstren genom att
skaffa sig goda kunskaper om aktuella trender och
resmönster, och anpassa verksamheten därefter. Vi
strävar efter att vara mer proaktiva. STF är en aktör
som tydligt kopplar ihop resan med upplevelsen.
STF har varit en drivande aktör i att få nattågen att
fortsätta gå, under 2016 samlade vi in över 57 000
namnunderskrifter som lämnades in till vice statsminister Isabella Lövin. I september 2017 lanserade vi
Fjällets dagar, för att öka kunskaperna.

Hög

STF genomför ett förberedande arbete inför den
nya lagstiftningen, vilket skett mer intensivt under
hösten 2017. Framöver blir det att följa vad som
händer och vilka praxis som etableras, samt att
etablera ett samarbete med Visita.

Upptäck äventyret Sverige

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Tillgång till rätt kompetens

Risker

Hantering

Sannolikhet

Påverkan

Låg

Hög Låg

STFs framtid är i betydande utsträckning beroende
av förmågan att rekrytera, behålla och utveckla
kompetenta ledare och övriga nyckelpersoner.

Hög

STF är en attraktiv arbetsgivare och ska fortsätta
vara det. Idag spontansöker många för att man vill
arbeta hos oss, gillar våra värderingar och vad STF
står för. STF har startat arbetet med en akademi för
att säkra kompetensutvecklingen för medarbetarna.

Hög Låg
Hög
Olycksfall och sjukdom bland Låg
STF utövar ett antal aktiviteter med olika risknivåer. Alla STF guider är utbildade. STF har etablerade
gäster (i driften)
Totalt har STF ungefär 1,4 miljoner gästnätter.
krisplaner samt en bemannad jour dygnet runt året
Smittospridning, särskilt i fjällverksamheten, kan
runt. STF har bedrivit verksamhet med gäster under
påverka bilden av STF medialt även vid begränsade
lång tid, vilket skapat en riskmedveten kultur (särutbrott.
skilt inom fjällverksamheten).
Brand ute i driften

Låg

Hög Låg

STF har många fastigheter där det rör sig många
människor. Verksamheten är av sådan art att det
kan uppstå många tillfällen för brandrisk. Många
gäster lagar egen mat i våra lokaler och att många
av vår fastigheter är gamla och byggda i trä.
Finaniseringsrisker

Låg

Hög Låg

STFs verksamhet finansieras primärt av logiintäkter
och medlemskap och i princip utan bidrag.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Hög

STF har ett etablerat brandskyddsarbete, där vi
systematiskt arbetar med att minska brandrisken.
Brandövningar sker minst en gång per år. STF har
en väl etablerad kommunikationsrutin. Effekterna
på STFs operativa verksamhet kan bli avsevärd om
brand sker på ett större boende.

Hög

Genom ett långsiktig arbete med att effektivisera
driften och övrig verksamhet har STFs finansiella
situation stabiliserats de senaste åren. Det långsiktiga arbetet med den strategiska planeringen
och investeringstakten gör att STF har en bättre
kontroll på framtida finansieringsbehov och bättre
kan prioritera.
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VÅR EKONOMI
Varifrån kommer pengarna?

STF är en ideell förening som finansieras
via intäkter från driften av vandrarhem,
hotell och fjällanläggningar 81 % (84,5%).
Detta sker i både egen regi och genom
franchise. Näst störst är medlems
intäkternas andel som uppgår till drygt
13 % (13%) och är därmed viktiga för
STF. STF har en egen tidning som står
för drygt 1 % av intäkterna.
STF är inte en bidragsfinansierad förening men under senare år har vi arbetat
med bidrag/insamling framförallt till
särskilda ändamål exempelvis för att rusta
upp stugorna längs med Kungsleden som
vi startade 2014. De enskilt största gåvo/
bidragsgivarna under 2017 har varit:
Svenskt friluftsliv, drygt 3,6 mkr
Enskilda medlemmar 0,5 mkr

Intäkter från vandrarhem,
hotell och fjällstationer 81 %

Kostnader att driva
föreningens egna
och franchiseanläggningar 68 %

VÅRA INTÄKTER

STF

Administration 11,1 %
Hållbarhet, medlemsutveckling, arbete
med förtroendevalda 5,4 %
Stöd till lokalavdelningarna 0,4 %

Medlemsavgifter med mera 13 %

Tidningen Turist 3,3 %

Annonsförsäljning tidningen Turist 1 %

Hur används STFs pengar?

För att få fler att upptäcka Sverige bedriver föreningen boende/anläggningar i
både storstad och fjäll. Dessa drivs i egen
regi och franchise och finns över hela
Sverige, totalt har vi 266 boenden.
Huvuddelen av våra kostnader används
till driften av dessa 68 % (62,5%). STFs
fastigheter är av äldre modell och ligger
i fjällmiljö, och behöver underhåll och
anpassningar till dagens krav från myndigheter och gäster. Våra underhållskostnader ligger på 5,5 % (5,2 %) av totala
kostnader.
För att kunna vara relevanta, driva
den turistiska utvecklingen samt driva

VÅRA KOSTNADER

Tillsammansläger, Barnens Turistbyrå,
STF Hajka, Downs syndromläger
och Fjälluffa 0,8%

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

Påverkansarbete och
marknadsföring av STF 5,1 %
Årets överskott 8,5 mkr förs vidare till nästa år

opinion krävs det ekonomiska resurser för
aktiviteter som stödjer detta, exempelvis:
• Opinionsarbete.
• Hållbarhetsarbete
• Tidningen Turist. Tidningen ges ut
sex gånger per år till föreningens
medlemmar.
• Höstlövet – ett initiativ som möjliggör
för barnfamiljer, som annars inte har
möjlighet att resa, att få uppleva ett
naturnära höstlov på våra boenden.

Underhåll och drift av föreningens fastigheter 5,5 %

• Tillsammansläger. Målgrupp: unga
killar/tjejer. 2017 genomfördes tre läger.
• Down syndromläger i Grövelsjön.
• STF Hajka inkluderingsprojekt.
• Att supportera och stödja ett 60-tal
lokalavdelningar.
• Möjligheterna till olika former av
engagemang i föreningen utvecklas.

BIDRAG FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV
Svenskt Friluftsliv fördelar sedan 2010 de statliga
medlen till friluftslivets organisationer. Under 2017
fick STF förutom ett organisationsbidrag på
1,1 miljon kr även bidrag för att kunna genomföra
läger för barn och unga med Downs syndrom och
deras familjer samt bidrag till Barnens Turistbyrå,
STF Hajka och tre Tillsammansläger och en ledarutbildning.
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ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STF-KONCERNEN
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Turistföreningen org. nr 802003-5955 avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 till 31 december 2017
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

1885 bildades Svenska turistföreningen, som är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja medlemmarnas intressen av och möjligheter till natur- och kulturturism i
Sverige. STFs uppdrag är att få fler att upptäcka Sverige.
STF gör detta genom att
• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelser
av natur och kultur
• värna och informera om svensk natur, kultur och miljö
i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv
• verka för och sprida kunskap om ekoturism
• erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter
och berikande aktiviteter
• i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra
verksamhetsområden
Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
STFs verksamhet finansieras i huvudsak av det som genereras av
driften av Fjällstationer, vandrarhem och hotell samt av medlemsavgifter.
Koncernen STF består av moderföreningen Svenska Turistföreningen och det helägda dotterbolaget Svenska Turistföreningen STF AB.
Verksamheten är organiserad enligt följande
• Föreningsutveckling, säkra föreningens relevans och därmed
öka medlemsantalet och engagemanget
• Egna anläggningar, både storstadsanläggningar och fjäll
anläggningar
• Franchiseanläggningar, vid årets utgång var 208 anläggningar
anslutna på franchisebasis
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Resultat och omsättning

Under 2017 ökade omsättningen totalt med 3,3 % (9,9 %) och
den uppgår till 356 829 (345 228). För logi ökade omsättningen
med 2,8 % (10,3 %). Logiomsättningen uppgår till 161 449 tkr
(157 048 tkr).

• Vandrarhem/Hotell (franchise) ökade med 56 318 gästnätter
en ökning jämfört med föregående år, + 7 %.
Under 2017 har samtliga boenden som drivs i egen regi utvecklat
egna konceptkompasser, d.v.s. en plan för hur STF-boendet ska
utvecklas framöver. Motsvarande arbete har även startats för
franchiseboenden i form av ett coachverktyg.
Organisatoriska förändringar under året är att STF fjällstuge
organisation samlats under en gemensam chef, med placering i
Abisko. Syftet är att stärka och effektivisera stugorganisationen.
2017 invigdes dels tillgänglighetsanpassningen av STF
Abiskojaure fjällstuga, dels säkerhetsstugan på Kebnekaise.
STFs 45:e fjällstuga Abiskojåkka invigdes under juni. Stugan
kommer främst användas för introduktionskurser för fjällovana
och showroom för väglöst land.
STFs GS/vd Magnus Ling och vår vice GS Maria Ros
Jernberg träffade vice statsminister Isabella Lövin och överlämnade de över 57 000 namnunderskrifter som samlats in för
att rädda nattågen. Under mars månad gick regeringen ut med
besked om att man tänker säkra nattågstrafiken i hela Sverige.
I september fick Trafikverket i uppdrag att upphandla daglig
nattågstrafik till och från Jämtland med start från juni 2018.
Under 2017 har STF genomfört ett av de större IT-projekten
på många år för att säkra en framtida IT-struktur. Projektet var
uppdelat i tre avsnitt; telefoni, office365 och externdrift.
AKTIEÄGARTILLSKOTT

Svenska turistföreningen, moderföreningen, har tillskjutit 2 600 tkr
(0 tkr) i aktieägartillskott till Svenska turistföreningen STF AB.
INVESTERINGAR

Koncernens sammanräknade investeringar för 2017 uppgick till
38,4 mkr (21,9 mkr). De största färdigställda investeringarna
under 2017 är
•
•
•
•
•

Abisko, nytt kök
Helags, nytt avloppsverk
Abisko, stugby
Abiskojåkka
Sylarna, renovering tak och fasad

4,4 Mkr
3,4 Mkr
1,9 Mkr
1,3 Mkr
1,1 Mkr

Gästnattsutvecklingen 2017

• Fjällstugorna hade en total ökning med 4 551 gästnätter
jämfört med föregående år, en ökning med 7 %.
• Fjällstationerna har ökat med 1 636 gästnätter,
en ökning med 1 %.
• Storstadsanläggningar har minskat med 7 791 gästnätter
eller med 5 % jämfört med föregående år.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

MEDLEMSUTVECKLINGEN

Efter 25 år med en vikande trend i medlemsantalet har STF vänt
medlemskurvan, under 2017 ökade medlemsantalet med 2 508
medlemmar. Vi har stärkt vår retorik och därmed tydliggjort vår
relevans som förening, utökat våra engagemangsformer och vi har
stärkt vår medlemsvärvning i digitala kanaler. Antalet medlemmar
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vid årsskiftet 2017/2018 uppgick till 238 826 (236 318) en ökning
med ca 1,1 % jämfört med föregående år. Glädjande är att
förnyelsegraden under 2017 har ökat med drygt en procentenhet
och det även för nya medlemmar. 2017 var vår värvning högre än
2016, totalt 59 834 medlemmar.

Under februari genomfördes den första konferensen för STFs
medlemsombud som valdes på riksstämman 2016. Ombuden
samlades på Lillsved, en av STFs franchiseanläggningar. Under
november/december genomfördes ytterligare två träffar.
FRAMTIDA UTVECKLING

Hållbarhetsupplysningar

STFs arbete styrs av en hållbarhetspolicy som säger att STF ska
vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i
Sverige. Hållbarhet är en integrerad del av STFs verksamhetsplan. Vi arbetar i första hand aktivitetsbaserat och mäter över
gripande prestanda.
STF upprättar en hållbarhetsredovisning 2017 se GRI-index
på sidan 64–69 i STFs Årsberättelse med hållbarhetsredovisning
2017.
Demokratiprocessen

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

Under våren kommer STF intensifiera arbetet med att implementera rutiner och processer för att säkra den nya lagstiftningen
avseende GDPR som träder i kraft den 25:e maj 2018.
2018 är ett riksstämmoår, d.v.s. föreningens högsta beslutande
organ beslutar inriktningen för de kommande två åren.
Arbetet med att implementera boproduktstrategin, som beslutades under 2017, intensifieras för att vara i mål 2020. Strategin
pekar ut en riktning för vilken typ av boenden som STF ska
erbjuda sina medlemmar och gäster i framtiden.
2018 blir ett investeringsintensivt år, totalt kommer STF genomföra investeringar på drygt 50 mkr, bl.a. ett personalboende
i Abisko.

Flerårsöversikt koncernen
Tkr

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

302 753

291 631

275 707

255 988

230 560

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

47
238
8
8

46 630
236 318
20 766
20 820
9,6
57,5
14,6
8,5
266

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

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

49
266
1
1

293
826
403
485
6,2
55,2
5,6
3,1
275

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

1) Verksamhetsresultat före avskrivningar/rörelsens omsättning
2) Eget kapital/Balansomslutning
3) Resultat efter finansiella poster/eget kapital
4) Rörelseresultat plus finansiella intäkter/balansomslutningen
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelseåret 2013 har omräknats enligt samma principer.
Vid beräkningen av medelantalanställda 2017 och 2016 har antal arbetade timmar dividerats med normal årsarbetstid enligt den schablon som anges i
BFNs rekommendation, 1920 timmar för aktiebolaget och 1800 timmar för föreningen.
Beträffande moderföreningens och koncernen resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, kassaflödesanalyser
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.
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Förvaltningsberättelse

Upptäck äventyret Sverige

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter

1, 2

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
4
5, 6
7

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

MODERFÖRENING

2017

2016

2017

2016

47 293
649
4 259
302 753
1 872

46 630
575
3 344
291 631
3 048

47 293
633
3 962
38 597
–

46 630
573
3 166
38 198
–

356 826

345 228

90 485

88 567

–18 134

–17 467

–

–

–49 089
–843
–113 792
–152 620

–46 178
–619
–108 298
–139 390

–10 163
–843
–27 936
–33 891

–9 392
–619
–24 692
–30 922

6

8, 9
10

–13 822

–12 409

–6 756

–5 614

Övriga rörelsekostnader

–123

–101

–11

–3

Verksamhetsresultat

8 403

20 766

10 885

17 325

–
205

–
190

–2 600
147

–
146

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

11
12

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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–123

–136

–7

–8

8 485

20 820

8 425

17 463

–

–

–

–

8 485

20 820

8 425

17 463
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

MODERFÖRENING

Not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

14

0

5

–

–

0

5

0

0

15
16
17

96 217
6 620
35 376

87 683
6 921
35 262

96 217
300
15 448

87 683
–
14 280

18

17 879

1 533

14 774

1 533

156 092

131 399

126 739

103 496

–
22

–
22

100
22

100
22

22

22

122

122

156 114

131 426

126 861

103 618

2 206
5 553

1 718
5 014

–
–

–
–

7 759

6 732

0

0

19 913
–
6 176
12 025

14 671
–
9 796
10 944

118
47 321
2 611
2 320

189
52 722
1 520
1 826

38 114

35 411

52 370

56 257

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram

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

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

19
20

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

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

9 539

9 550

5 257

5 257

61 872

64 628

17 156

22 568

Summa omsättningstillgångar

117 284

116 321

74 783

84 082

SUMMA TILLGÅNGAR

273 398

247 747

201 644

187 700

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Räkningar
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Upptäck äventyret Sverige

BALANSRÄKNING, FORTS

KONCERNEN
Belopp i tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

151 022

142 538

–

–

136 429
8 425

118 966
17 463

22

Eget kapital i koncernen
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital i moderföreningen
Balanserat resultat
Årets resultat

MODERFÖRENING

2017-12-31

22

Summa eget kapital

151 022

142 538

144 854

136 429

1 114

2 554

–

–

1 114

2 554

0

0

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23

23 864

19 815

–

24

33
2
5
55

938
007
665
788

20 534
1 187
9 813
51 306

12 415
1 032
1 578
41 765

5
1
5
39

–

121 262

102 655

56 790

51 271

273 398

247 747

201 644

187 700

770
187
191
123

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN
Belopp i tkr

Annat
eget kapital

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

121 718

20 820

Resultatdisposition av 2016 års resultat
Årets resultat

20 820

–20 820
8 485

Belopp vid årets utgång 2017-12-31

142 538

8 485

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERFÖRENINGEN
Belopp i tkr

Balanserat
eget kapital

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

118 966

17 463

Resultatdisposition av 2016 års resultat
Årets resultat

17 463

–17 463
8 425

Belopp vid årets utgång 2017-12-31

136 429

8 425

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Räkningar

49

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

2017

2016

27

8 403
12 983

20 766
10 903

21 386

31 669

70
146
–123

51
142
–136

21 479

31 726

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

–1 027
–2 737
17 648

–90
–9 800
8 469

Kassaflöde från den löpande verksamheten

35 363

30 305

–38 407
277
0

–21 961
714
0

–38 130

–21 247

–2 767
74 178

9 058
65 120

71 411

74 178

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

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

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

15-18

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

MODERFÖRENING
Belopp i tkr

Not

2017

2016

27

10 885
6 776

17 325
5 617

17 661

22 942

1
146
–7

4
142
–8

17 801

23 080

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

1 287
5 519

–6 148
2 162

Kassaflöde från den löpande verksamheten

24 607

19 094

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

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

15-18

Kassaflöde från investeringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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–30 019

–15 852

–30 019

–15 852

–5 412
27 825

3 242
24 583

22 413

27 825
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not

1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

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

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

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

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

Nettoomsättning

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

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

Gåvor och bidrag

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

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

SKATTER

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

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

3 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
om nyttjande tiden uppgår till minst 3 år och anskaffningsvärdet
överstiger 22 tkr. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag som erhålls för att förvärva anläggningstillgångar
minskar anskaffningsvärdet.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig,
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten
väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar.
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Följande avskrivningstider tillämpas
Byggnader
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Byggnadsinventarier och installationer
Markanläggningar
Övriga byggnader
Ombyggnad av annans fastighet
Datorer
Fordon
Övriga inventarier

100
20–50
25
15
10–30
20–50
20

år
år
år
år
år
år
år

6–20
3–5
3–4
3–10

år
år
år
år

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar

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

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

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar
föreningens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Not

2

Uppskattningar och bedömningar

Organisationen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
Dotterbolaget har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran eftersom det inte bedöms som sanno
likt att underskottsavdraget kan avräknas mot överskott inom den närmaste framtiden.

Not

3

Gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen

2017

KONCERNEN
2016

MODERFÖRENING
2017
2016

Erhållet arv

100

–

100

–

Pengagåvor från privatpersoner

549

575

533

573

Summa

649

575

633

573

Gåvor i form av tjänster

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 424 (1 144) personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.
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Bidrag
KONCERNEN

MODERFÖRENING

Bidrag redovisade i resultaträkningen

2017

2016

2017

2016

Bidrag till Kungsleden från allmänheten

188

12

188

12

Bidrag från privatpersoner

125

148

0

142

Övriga bidrag från företag och organisationer

200

175

200

175

3 693

2 837

3 569

2 837

53

172

5

0

4 259

3 344

3 962

3 166

Offentliga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag
Summa

Noten ovan avser endast intäktsförda bidrag. Insamlade men ännu ej nyttjade bidrag har skuldförts.
Dessutom har föreningen erhållit bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar, se not 15 och 16.
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Nettoomsättning per verksamhetsgren

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Medlem
Tidningen Turist
Fastighetsförvaltning

2017

KONCERNEN
2016

MODERFÖRENING
2017
2016

380

621

380

621

2 884

3 470

4 126

4 706

67

112

13 915

13 972

Operativ drift

299 422

287 428

20 176

18 899

Summa

302 753

291 631

38 597

38 198

Not
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Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm
MODERFÖRENING
2017
2016

Inköp
Försäljning

54

Noter

7,0%

7,0%

39,0%

38,0%

Upptäck äventyret Sverige

Not
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Övriga rörelseintäkter
2017

Provisionsintäkter

KONCERNEN
2016

MODERFÖRENING
2017
2016

1 418

762

0

0

Försäkringsersättning

233

1 449

0

0

Realisationsvinster anläggningstillgångar

137

394

0

0

Återvunna kundförluster

72

407

0

0

Kursdifferenser

12

36

0

0

1 872

3 048

0

0

Summa

Not
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Revisorns arvode och kostnadsersättning
2017

KONCERNEN
2016

472

375

MODERFÖRENING
2017
2016

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Not
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192

102

20

–5

20

–5

492

370

212

97

Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende ej uppsägningsbara leasingavtal:

2017

KONCERNEN
2016

MODERFÖRENING
2017
2016

Förfaller till betalning inom ett år

26 502

26 397

633

237

Förfaller till betalning senare än ett år
men inom fem år

52 031

53 303

808

232

Förfaller till betalning senare än fem år

33 148

37 575

1507

0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

29 151

28 766

494

294

Leasinggivare

Förutom hyra av externa lokaler och arrenden, avser avtalen leasing av kassaapparater, kontorsinventarier,
bilar och andra transportmedel. I koncernen exkluderas finansiell leasing av bilar och uthyrning mellan
föreningen och bolaget.
I koncernen uppgår hyreskostnaderna för egna anläggningar och lokaler till 22 792 tkr (21 530 tkr).
Hyreskontraktet till anläggningen i Göteborgs city löper på 14 år, med möjlighet att förlängas med 5 år i
taget. Kontrakten för övriga anläggningar som drivs i egen regi förlängs i det flesta fall med 3 år i taget.
I noten ingår även hyreskontrakt avseende vandrarhem som bolaget i sin tur hyr ut till franchisetagare.
Av årets kostnadsförda leasingavgifter avser 4 242 tkr (4 418 tkr) denna typ av kontrakt. Kontrakten löper
i de flesta fall på 3 år.
Leasinggivare

Föreningen hyr ut sina fastigheter till dotterbolaget, intäkten uppgår till 13 848 tkr (13 860 tkr).
Kontraktet löper på ett år i taget.
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Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017

Antal

2016

Antal

anställda

Varav
antal kvinnor

anställda

Varav
antal kvinnor

Svenska turistföreningen

39

27

39

28

Totalt i Moderföreningen

39

27

39

28

Svenska turistföreningen STF AB

236

143

227

136

Totalt i dotterföretag

236

143

227

136

Totalt i koncernen

275

170

266

164

Medeltalet anställda

KONCERNEN

Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen

MODERFÖRENING

20176-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Män

4

3

4

3

Kvinnor

7

8

7

8

Män

3

3

3

3

Kvinnor

4

5

4

5

18

19

18

19

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Svenska turistföreningen

21 330

11 542
(3 683)

19 834

10 002
(2 856)

Svenska turistföreningen STF AB

81 628

32 892
(4 897)

74 929

28 960
(4 099)

Totalt i koncernen

102 958

44 434
(8 580)

94 763

38 962
(6 955)

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter
m fl och anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

1 823

19 507

1 774

18 060

Svenska turistföreningen STF AB

0

81 628

0

74 929

Totalt i dotterföretag

0

81 628

0

74 929

1 823

101 135

1 774

92 989

Styrelseledamöter

Vd/Generalsekreterare
och andra ledande befattningshavare

Totalt

2017

Löner, ersättningar m m

Moderföreningen

Totalt i koncernen

2016

Ingen ersättning till styrelsen har utgått. Vd är heltidsanställd i Svenska turistföreningen och 93,5%
av marknadsmässigt pris för motsvarande befattning har fakturerats Svenska turistförningen STF AB
(föregående år 94,7 % av vds lönekostnad, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader).
Av Moderföreningens pensionskostnader avser 1 045 tkr (f.å. 521 tkr) föreningens General
sekreterare/vd. Ökningen beror på att anställningsavtalet gällande pensionen ändrats från 30% till 35%,
inklusive retroaktiv rättelse för 2016. Föreningens utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till
0 tkr (f.å. 0 tkr).
Av koncernens pensionskostnader avser 1 045 tkr (f.å. 521 tkr) Generalsekreterarer/vd. Koncernens
utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 (f.å. 0).
Avtal har tecknats med Generalskreterare/vd gällande uppsägningstid på 6 månader. Avgångs
vederlag, uppgående till 12 gånger aktuell månadslön, utbetalas månadsvis i 12 månader efter uppsägningstidens slut med avräkning mot andra inkomster. Vid egen uppsägning har Generalsekreterare/vd
6 månaders uppsägningslön.
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Resultat från andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2017
2016

Nedskrivningar

2 600

0

Summa

2 600

0

Not
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Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		
2017

KONCERNEN
2016

Utdelningar

146

142

146

142

Nedskrivningar kortfristiga placeringar

–11

–3

0

0

Ränteintäkter
Summa

MODERFÖRENING
2017
2016

70

51

1

4

205

190

147

146

Av övriga ränteintäkter och liknande resultatposter utgör 0 (0) intäkter från andra koncernföretag.
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Räntekostnader och liknande resultatposter
2016

KONCERNEN
2015

MODERFÖRENING
2016
2015

Räntekostnader

–123

–136

–7

–8

Summa

–123

–136

–7

–8

Av övriga räntekostnader och liknande resultatposter utgör 0 tkr (0 tkr) kostnader från andra koncern
företag.
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Balanserade utgifter för dataprogram
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

12 511

12 511

0

0

Försäljningar/utrangeringar

–5 177

0

0

0

7 334

12 511

0

0

–12 506

–12 500

0

0

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

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

5 177

0

0

0

–5

–6

0

0

–7 334

–12 506

0

0

0

5

0

0

Noter
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Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

214 572

188 986

214 571

377

212

377

212

–140

–31

–140

–31

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

188 985

14 998

25 405

14 998

25 405

Utgående ack. anskaffningsvärden

229 807

214 572

229 806

214 571

Direktavskrivning mot erhållna bidrag

–14 646

–13 393

–14 646

–13 393

–102 910

–97 997

–102 909

–97 996

120

28

120

28

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

–5 568

–4 941

–5 568

–4 941

–108 358

–102 910

–108 357

–102 909

Ingående nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående ack. nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående planenligt restvärde

96 217

87 683

96 217

87 683

358

358

358

358

89 276

81 348

89 276

81 348

6 732

6 126

6 732

6 126

209

209

209

209

96 217

87 683

96 217

87 683

Utgående ack. avskrivningar

Varav anskaffningsvärde för mark
Bokförda värden
Byggnader
Markanläggningar
Mark
Summa

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 14 646 tkr (13 393 tkr). Årets bidrag uppgår till
1 253 tkr. Av årets bidrag har projektet ”Stötta Kungsleden” bidragit med 619 tkr, för upprustning av
stugan i Abiskojaure samt servicestugor i Sälka och Tjäkta. Bastun i vandrarhemmet Keron i Abisko har
renoverats och fått bidrag med 75 tkr. Föreningen har erhållit en bastu i Akste som gåva, värde 559 tkr.
Moderföreningens fastigheter hyrs ut till dotterbolaget för att genom dotterbolaget kunna uppfylla
föreningens ändamål. Fastigheterna ses därmed inte som förvaltningsfastigheter och något marknadsvärde
anges ej.
Flera av byggnaderna står på ofri grund.
Taxeringsvärdet uppgår till 27 562 tkr. Flera av fastigheterna saknar dock taxeringsvärde.
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Förbättring på annans fastighet
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

13 976

13 590

0

0

0

386

0

0

Försäljningar/utrangeringar

–64

0

0

0

Omklassificeringar

502

0

502

0

14 414

13 976

502

0

–200

0

–200

0

–7 055

–6 554

0

0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Utgående ack. anskaffningsvärden
Direktavskrivning mot erhållna bidrag
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

30

0

0

0

–569

–501

–2

0

–7 594

–7 055

–2

0

6 620

6 921

300

0

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 200 tkr (0 tkr). Årets bidrag uppgår till 200 tkr och
avser upprustning av tältarnas servicehus i Abisko.
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Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

99 387

94 183

29 441

5 684

7 593

48

228

–8 502

–6 103

0

–236

26 010

2 305

3 714

2 305

3 439

98 874

99 387

31 794

29 441

–64 125

–62 912

–15 161

–14 725

8 306

5 747

0

236

–7 679

–6 960

–1 185

–672

–63 498

–64 125

–16 346

–15 161

35 376

35 262

15 448

14 280

2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

Pågående nyanläggningar

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

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

1 533

9 444

1 533

9 342

33 799

18 670

30 694

18 497

0

–2 960

0

–2 960

353

5 498

353

5 498

–17 806

–29 119

–17 806

–28 844

17 879

1 533

14 774

1 533

Inga projekt som ligger kvar som pågående vid årets slut är bidragsfinansierade (fg år uppgick bidragen
till 353 tkr).
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Andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Lämnade aktieägartillskott
Nedskrivningar
Utgående anskaffningsvärde
Företagets namn

100

100

2 600

0

–2 600

0

100

100

Antal andelar

Kapitalandel %

Bokfört värde

1 000

100%

100

Svenska turistföreningen STF AB
Summa

100

Företagets namn
Svenska turistföreningen STF AB

Not
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Org.nr

Säte

556415-4259

Stockholm

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

22

22

22

22

0

0

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

22

22

22

22

Summa

22

22

22

22

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
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MODERFÖRENING
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2016-12-31
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

Förutbetalda kostnader gällande medlemsavisering

1 566

1 650

1 566

1 650

Förutbetalda hyror

6 451

6 463

0

0

231

388

231

0

Förutbetalda försäkringar
Upplupna intäkter externa vandrarhem
Övriga poster
Summa

Not

22

196

218

0

0

3 581

2 225

523

176

12 025

10 944

2 320

1 826

Annat
eget kapital

Årets
resultat

Eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Resultatdisposition av 2016 års resultat

121 718

20 820

20 820

–20 820

Årets resultat

8 485

Belopp vid årets utgång
Moderföreningen
Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Resultatdisposition av 2016 års resultat

142 538

8 485

Balanserat
eget kapital

Årets
resultat

118 966

17 463

17 463

–17 463

Årets resultat

8 425

Belopp vid årets utgång

Not
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Sålda men ännu ej utnyttjade presentkort
Summa

24

2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

22 024

18 015

0

0

1 840

1 800

0

0

23 864

19 815

0

0

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

MODERFÖRENING
2016-12-31
2016-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter

13 147

12 196

3 212

2 556

Förskottsbetalda medlemsavgifter

34 287

34 378

34 287

34 378

Övriga poster
Summa

Not
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8 354

4 732

4 266

2 189

55 788

51 306

41 765

39 123

Ställda säkerheter
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

4 000

4 000

0

500

0

0

0

Fastighetsinteckning avsatt för eventualförpliktelser

2 600

2 600

2 600

2 600

Summa

7 100

6 600

2 600

2 600

Förtagsinteckning avsatt för hyra
Äganderättsförbehåll

60

8 425

Förskott från kunder

Förskottsbetalda researrangemang

Not

136 429

Noter
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2017-12-31
2016-12-31

0
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Eventualförpliktelser
KONCERNEN

MODERFÖRENING

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Utbetalt regionalt bidrag

3 989

4 349

3 989

4 349

Summa

3 989

4 349

3 989

4 349

Svenska turistföreningen, moderföreningen, har avtalat om obegränsad kapitaltäckningsgaranti till
dotterbolaget, Svenska turistföreningen STF AB. Avtalet löper tillsvidare.
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Poster som inte ingår i kassaflödet
2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

13 822

12 409

–834

–769

109

39

–137

–394

0

0

–11

–3

0

0

34

–379

0

0

12 983

10 903

6 776

5 617

2017-12-31

KONCERNEN
2016-12-31

9 539

9 550

5 257

5 257

Kassa och bank

61 872

64 628

17 156

22 568

Summa

71 411

74 178

22 413

27 825

Avskrivningar
avgår del av leasingavgift som utgör avskrivning
Realisationsförlust
Realisationsvinst
Nedskrivning kortfristiga placeringar
Förändring osäkra kundfordringar
Summa

Not
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MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

6 756

5 614

20

3

Likvida medel i kassaflödet

Kortfristiga placeringar

MODERFÖRENING
2017-12-31
2016-12-31

Stockholm den 22 februari 2018
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till riksstämman i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Turistföreningen för år 2017. Föreningens
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 45–61 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.
Grund för uttalanden

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

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen finns på
sidorna 1–44 och 64–70 i detta dokument (men innefattar inte
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

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

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

Grund för uttalande

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

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Svenska Turistföreningen för år 2017.
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelseledamöterna
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Stockholm den 2 mars 2018

Stockholm den 2 mars 2018

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

Lekmannarevisorns ansvar

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

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till riksstämman i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955
Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år
2017 på sidorna 64-69 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser
att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Granskningens inriktning och omfattning

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 2 mars 2018

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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Om årsberättelsen och
hållbarhetsredovisningen
Detta är STFs femte hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. I år är tredje året vi
redovisar enligt G4 (core). Redovisningen
är inte granskad av extern part. Innehållet
avser verksamhetsåret 1 januari 2017–31
december 2017. Den senaste hållbarhetsredovisningen lämnades i mars 2016. STFs
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ambition är att årligen redovisa resultatet av
hållbarhetsarbetet i årsberättelsen.
Eftersom hållbarhetsredovisningen
ingår i årsberättelsen för verksamhetsåret
2017 hänvisas till olika sidor i årsberättel
sen för att undvika upprepningar.
Avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar huvudsakligen STFs egen verksamhet, det vill

1–2, 11, 36, 67

säga STFs direkta påverkan på miljö och
människa. De franschiseanläggningar som
är knutna till oss är införlivade i vår värdekedja, vilket innebär att vi genom avtal även
tar ett visst ansvar för deras verksamhet
men naturligtvis inte fullt ut. Vi tar även ett
visst ansvar för andra aspekter utanför vår
direkta kontroll som exempelvis genom val
av leverantörer.
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SAMTAL MED VÅRA INTRESSENTER
Denna tabell visar vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för våra olika intressenter, vilka åtgärder vi vidtagit för respektive område samt våra kommunikationskanaler.
INTRESSENTER

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Medlemmar

Hållbarhet är en viktig fråga för våra
medlemmar och i synnerhet att vi tar
ansvar för våra hjärtefrågor allemans
rätten, leder och infrastruktur för hållbar
turism. Minskad nedskräpning i naturen
är också viktigt samt att vi tillgängliggör
natur- och kulturupplevelser för fler.

Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Håll fjällvärlden ren – skräpplockningskampanj
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet

Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
Medlemsundersökning med hållbarhetsfrågor vartannat år
STFs webbplats
Sociala medier
STF Kundservice
Tidningen Turist
Upptäckarbrevet
Lokalavdelningsnytt
Riksstämman
Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna
Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Förtroendevalda

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

Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet
Hållbarhetslöftet
Uppföljningar och nöjd-index
Ekonomisk uppföljning

Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
Medlemsundersökning med hållbarhetsfrågor vartannat år
STFs webbplats
Sociala medier
STF Kundservice
Tidningen Turist
Upptäckarbrevet
Lokalavdelningsnytt
Riksstämman
Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna
Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät
Möten, konferenser och utbildningar
Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

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

Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Håll fjällvärlden ren – skräpplockningskampanj
Hållbarhetslöftet
Uppföljningar och nöjd-index

Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
Medlemsundersökning med hållbarhetsfrågor vartannat år
STFs webbplats
Sociala medier
STF Kundservice
Tidningen Turist
Upptäckarbrevet
Lokalavdelningsnytt
Riksstämman
Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna
Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät
Möten, konferenser och utbildningar
Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

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

Hållbarhetslöftet
Uppföljningar av gästenkäter
Projekt att se över inköp utifrån ett
hållbarhetsperspektiv
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet
Information på hemsida och om
tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassning av
STF Abiskojaure Fjällstuga

Dagliga möten på våra anläggningar
Mätning av gästnöjdhet
Återkoppling i gästenkäter
STFs webbplats
Sociala medier
STF Kundservice
Mobilappen ”STF i fjällen”
Upptäckarbrevet

t ex lokalavdelningsordförande och
riksstämmoombud

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

Gäster
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INTRESSENTER

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Franchisetagare

Hållbarhet anses viktigt för de flesta av
våra franchisetagare. Viktiga frågor är
att tillgängliggöra natur- och kulturupp
levelser för fler, säkerställa god kvalitet
på produkter, erbjudanden och anläggningar, våra hjärtefrågor allemansrätten
och infrastruktur för hållbar turism,
skydda Sveriges kulturarv och att ständigt utveckla anläggningarna i hållbar
riktning

Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet
Hållbarhetslöftet
Uppföljningar och nöjd-index
Projekt att se över inköp utifrån ett
hållbarhetsperspektiv

Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
Regelbunden Nöjd franchisetagare-index
med hållbarhetsfrågor
Nyhetsbrev
Intranät
STFs webbplats
Facebookgruppen STF Hållbarhet
Värdkonferens 1 gång/år
Regionträffar
Möten mellan regionansvariga och
anläggningarna
STF Support
Möjlighet att ingå i franchiseråd och
marknadsråd
Franchisehandbok
Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Medarbetare

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

Uppföljning och åtgärder kopplat till
Nöjd-Medarbetar-Index – medarbetarhälsa och arbetsmiljö
Hållbarhetslöftet
Uppföljningar och nöjd-index
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet
Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Ekonomisk uppföljning

Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
Medarbetarundersökning med hållbarhetsfrågor vartannat år
Årliga utvecklingssamtal med samtliga
medarbetare
Information via chefer, intranät och
fackliga representanter
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
STFs webbplats
Sociala medier
Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Samarbetspartners
/andra organisationer/strategiskt
viktiga leverantörer

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

Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor
Håll fjällvärlden ren – skräpplockningskampanj
Hållbarhetslöftet
Krav och dialog vid inköp/partnerskap
Upptäck Hållbart – sälj och engagemangskampanj
Inkluderingsprojekt t.ex STF Hajka,
Tillsammans och Höstlövet

Fokusintervjuer var tredje år
Regelbundna möten och avstämningar
Krav och dialog vid samarbetsprojekt
Dialog och utvärdering av strategiskt
viktiga leverantörer
Utvärderingar och utvecklingsprojekt

Denna information baseras på vår intressentundersökning från
2015, medlemsundersökningen 2016, årliga medarbetarundersökning samt den löpande dialog vi ständigt har med våra intressenter i olika sammanhang och kanaler.

Var tredje år gör vi en djupgående intressentundersökning- och
analys. 2018 blir nästa gång vi genomför en sådan.

AGENDA 2030 – FNs GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

2015 antog FN 17 nya mål för hållbar utveckling. Vår verksamhet
bidrar till förverkligandet av flera av målen, bland annat genom
att vi inspirerar till en hållbar turism som utgår från och värnar
Sveriges natur och kulturmiljöer, skapar arbetstillfällen och
ekonomisk tillväxt lokalt i hela landet samt strävar efter att fler
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människor med olika förutsättningar ska kunna ta del av Sveriges
natur, kultur och friluftsliv. Målen ger oss också viktig vägledning i hur vi bör utveckla vår verksamhet. Ovanstående sex mål
är mest relevanta för vår verksamhet.
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Slå vakt om allemansrätten(A)
Mycket viktigt

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

Nedskräpning i naturen
Skydda och tillgängliggöra Sveriges kulturarv

Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden
och anläggningar (D)
Verka för tillgång till bra leder (E)

Betydelse för våra intressenter

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

Hållbara inköp och produkter

Långsiktigt god ekonomi

Föreningsvärden

Medarbetarhälsa

Transparens

Miljöarbetet på anläggningarna

God affärsetik

Mångfald

Diskriminering

Betydelse för och påverkan på STF

Viktigt

Vår hållbarhetsredovisning ska spegla våra väsentliga aspekter.
Med det avses de hållbarhetsfrågor som våra intressenter anser
är våra viktigaste sammanvägt med de frågor som vi bedömt har
störst betydelse och påverkan för STF.
Bilden visar alla våra viktiga hållbarhetsaspekter och vår
väsentlighetsanalys. Den markerade rutan innehåller de aspekter

FOKUSOMRÅDEN

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH
UPPLYSNINGAR ENLIGT
ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Mycket viktigt

som identifierats som allra viktigast båda av våra intressenter och
av oss. De röda aspekterna är de som vi redovisar enligt GRI.
Långsiktigt god ekonomi och medarbetarhälsa är också viktiga
hållbarhetsfrågor för STF ur framför allt ett internt perspektiv,
därför har vi valt att redovisa även dessa.
Vår väsentlighetsanslys har inte förändrats från föregående år.

MÅL- & AKTIVITETS
OMRÅDEN 2018

STYRNING

UPPFÖLJNING

STF:s ändamål
9 Riktlinjer
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetslöfte
Hållbarhets- och miljömärkningar
Inköpspolicy
Uppförandekod för leverantörer
Policys för arbetsmiljö och
säkerhet, såsom arbetsmiljöpolicy och brandskyddspolicy
Policys för personalfrågor, så
som jämställdhetspolicy
Miljörelaterade policys, så
som resepolicy och policy för
motortrafik i fjällen

Hållbarhetsredovisning

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

STF:s ändamål
9 Riktlinjer
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetslöfte
Hållbarhets- och miljömärkningar
Reseanledningar & ramverk för
paketering

Medlemsundersökning
Gästenkät med fråga om
miljö/hållbarhet på anläggningen
Räckvidd och konvertering
för utskick och kampanjer

Utveckla kommunikationen och
skapa mer innehåll kring hur
man kan upptäcka hållbart

Aktivt bidra till en
hållbar turistisk utveckling i samhället

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetslöfte
Hållbarhets- och miljömärkningar

Medlemsundersökning
PR-värde
Genomslag för de frågor vi
driver

Påverkans- och opinionsarbete
kring våra hjärtefrågor
Fortsatt arbete med våra inkluderingssatsningar STF Hajka,
Höstlövet och Tillsammans

Ständigt utveckla vår
verksamhet i hållbar
riktning

(C), (D), (F) och (G)
Innefattar frågor inom
områdena miljö, personal,
sociala förhållanden, respekt
för mänskliga rättigheter och
motverkande av korruption

(A), (B), (C), (D), (E), (F)
och (G)
Innefattar frågor inom områdena sociala förhållanden
och respekt för mänskliga
rättigheter

STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2017

Leverantörsbedömning
utifrån uppförandekod
(påbörjat)
Intern uppföljning av
miljöprestanda, hållbarhetsutbildning, anläggningarnas
miljömärkningar och hållbarhetslöften
Medarbetarundersökning
Arbetsmiljökommitté

Mål: 66% anläggningar som
avlagt hållbarhetslöftet
(Alla anläggningar ska uppfylla
löftet i slutet av 2019)
Granskning av våra 30 största
leverantörer utifrån uppförandekoden
Ta fram en handlingsplan för
att bli mer klimat- och resurseffektiva
Inkludera granskning utifrån
våra policys i arbetsmiljökommitténs arbete

GRI
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GRI INDIKATORER
Vi har valt att upprätta vår hållbarhetsrapport i enlighet med GRIs riktlinjer G4.

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

Inte GRI-aspekt

Avgränsning

Sida i redovisningen

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

Sid 15–16
DMA sid 10,
37–38, 67

Kommentar/utelämnande

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

Inte GRI-aspekt

Relevant inom organisationen för att
Sid 13
våra medlemmar ska kunna resa på ett DMA sid 10,
hållbart sätt i Sverige.
37–38, 67
Relevant utanför organisationen
för våra gäster som vill kunna resa
hållbart.

Tillgängliggöra natur och
kulturupplevelser för fler

Inte GRI-aspekt

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

Sid 6, 17–19
DMA sid 10,
37–38, 67

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

Verka för tillgång till bra leder

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

Minska verksamhetens
klimatpåverkan

Energi
G4-EN3 – Energiförbrukning
inom organisationen

Utsläpp

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

GRI

Sid 14
DMA sid 10,
37–38, 67

Relevant utanför organisationen för
medlemmar och gäster för möjligheten
att upptäcka ännu mer av Sverige.
Relevant inom organisationen genom
att det är en av våra 9 riktlinjer och
även utgör en kostnad.

Sid 69
DMA sid 10,
37–38, 67

Relevant utanför organisationen genom
energiförbrukningens miljöpåverkan.

Avser elenergiförbrukning
för STFs kansli och egna
anläggningar, exklusive
fjällstugor och båten
Af Chapman

Sid 69
DMA sid 10,
Relevant utanför organisationen genom 37–38, 67
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

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

G4-EN16 – Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2)

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

Sid 69
DMA sid 10,
Relevant utanför organisationen genom 37–38, 67
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

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

G4-EN17 – Övriga indirekta
växthusgasutsläpp (Scope 3)

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

Innefattar utsläpp från
tjänsteresor med flyg och
tåg samt helikoptertransporter. Uppgifterna kommer från
våra tjänsteleverantörer och
innehåller vissa antaganden.
Övriga utsläpp i Scope 3
har inte kunnat beräknas.

Inte GRI-aspekt

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

Sid 69
DMA sid 10,
Relevant utanför organisationen genom 37–38, 67
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Relevant utanför organisationen
genom samverkan med andra och i
vårt opinionsbildande arbete.
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Sid 11, 21, 27
DMA sid 10,
37–38, 67

Relevant inom organisationen för att
minska vår klimatpåverkan.

G4-EN15 – Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)

Bullerfri natur/tysta miljöer

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

Endast minGäller primärt fjällmiljö.
dre aktiviteter
under året.
DMA sid
10, 37–38,
67

Upptäck äventyret Sverige

Våra väsentliga hållbarhetsområden GRI-aspekt/ GRI-indikator
Ekonomiskt resultat

Långsiktigt god ekonomi

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

Medarbetarhälsa

Avgränsning

Sida i redovisningen

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

Sid 44, 69
DMA sid 10,
37–38, 67

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

Sid 3, 35–36
DMA sid 10,
37–38, 67

Kommentar/utelämnande

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

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

Sid 35–36,
39–40
DMA sid 10,
37–38, 67

Uppdelning enligt minoritets
tillhörighet görs inte i
enlighet med Svensk lag.

Energianvändning (el) egna anläggningar
2015

2016

2017

Förändring 2016–2017

MWh

5 953

6 093

6 218

+2%

kWh/gästnatt

18,76

18,87

19,63

+4%

2015

2016

2017

Förändring 2016–2017

17

39

36

–8%

0

0

0

Oförändrat

Kommentar

Elenergianvändning Egna anläggningar (inkusive
kansliet, exklusive båten Af Chapman). 100%
förnybara källor. Energi och gästnätter i fjällstugor
ingår ej.

Utsläpp av koldioxid, ton

Förmånsbilar (Scope 1)
Elektricitet (Scope 2)
Tjänsteresor med flyg (Scope 3)

19

27

39

+44%

Tjänsteresor med tåg (Scope 3)

0,0015

0,0030

0,0035

+17%

Helikoptertransporter (Scope 3)

124

190

214

+13%

Kommentarer angående korrekturfel
i 2016 års hållbarhetsredovisning:
På sid 8 redovisas resultat från 2016 års medlemsundersökning. I parentes
anges ökning mot 2014. De siffrorna är felaktiga. Frågorna ställdes inte på
samma sätt i undersökningen 2014.

Fördelning av resurser

Tkr

400 000

350 000

350 000

300 000

300 000

250 000

250 000

Totalt 356 908, 2017

200 000

Medlemsintäkter 47 293 Tkr

150 000

Bidrag och gåvor (använda) 4 908 Tkr

100 000

Övriga intäkter, huvudsakligen
affärsverksamheten 304 625 Tkr

50 000
0

Räntenetto 82 Tkr

2016

Tabellen visar att utsläppen av koldioxid ökar i de
flesta fall. Utsläpp från värme och från bränslen till
övriga fordon och transporter har inte kunnat beräknas. Helikoptertransporter inkluderar persontransporter som förmedlas av STF, vilket har ökat under
de senast åren.

På sid 79 i tabellen över utsläpp av koldioxid har siffrorna blivit omkastade för
tjänsteresor med flyg. Utsläpp 2015 ska vara 8 och ökningen ska vara 1 ton.
På sid 36 i tabellen över nöjd gästindex har siffrorna blivit felaktigt omkastade. Tabellen i årets redovisning är korrekt.

Externa intäkter
400 000

Kommentar

2017

200 000

Totalt 356 908, 2017

150 000

Personalkostnader 152 620 Tkr

100 000

Råvaror, förnödenheter och
handelsvaror 67 223 Tkr
Övriga rörelsekostnader 114 758 Tkr

50 000
0

FOTO: Anette Andersson, Chad Blakley, Mårten Leo, Jenny Engström, Henrik Ekberg,
Erica Karlsson, Peter Rosén, Gösta Fries, Marcus Westberg, Petter Gustafsson, Lars
Thulin, Bosse Lind, David Erixon, Jonas Kullman, David Björkén, Per Englund, Ola Hedin
Anna Heimersson, Martin Olson med flera.
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Tkr

Avskrivningar på tillgångar 13 822 Tkr
Kvar i föreningen 8 485 Tkr

2016

2017

PRODUKTION: STF i samarbete med Addira
TRYCK: Åtta45

GRI
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VÅR HISTORIA

1885 STF grundas.

1899 börjar STF planera den blivande
1916 STF bygger en ny turiststation i
Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk. Saltoluokta och publicerar från och med
detta år väderleksrapporter från vintersportorterna.

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

1949 Tremastaren af Chapman på
Stockholms ström invigs som STFvandrarhem.

1977 Statens naturvårdsverk i samverkan med respektive länsstyrelser
tar över huvudmannaskapet för lederna i fjällen, inklusive broar, vindskydd
och roddbåtar, medan STF fortsätter
att äga och driva fjällstationer, fjällstugor och reguljär motorbåtstrafik.

2016 I april lanserar vi ”The Swedish
Number” och Sverige får som första
land i världen sitt eget telefonnummer.
Vem som helst kan ringa och vem som
helst kan svara. Sverige tar emot nästan
200 000 samtal från i stort sett alla
länder i världen. Över 32 000 människor
i Sverige laddade ner appen.

2016 En livsnerv för fjällturismen är
hotad. Vi går ut med upprop för att
rädda nattågen och närmare 57 000
personer engagerar sig och skriver
under. Ett år senare tydliggör regeringen att man vill säkerställa nattågs
trafiken i hela Sverige.

2017 Vi släpper rapporten ”Den växande
naturklyftan” som fastslår att alla barn
inte har samma möjlighet att uppleva
natur på grund av det ökande gapet
mellan samhällsklasser. Vi lanserar
initiativet Höstlövet som gör det möjligt
för barnfamiljer som inte har haft råd
att resa på sommarlovet att upptäcka
naturen på höstlovet.

Rosenlundsgatan 60, Box 17251
104 62 Stockholm

Telefon 08-463 21 00

www.svenskaturistforeningen.se

