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SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN

Protokoll fört vid Svenska
Turistföreningens riksstämma på
Lillsved, Värmdö, lördagen den 5 och
söndagen den 6 maj 2018

Mötets öppnande

STFs styrelseordförande Peter Nygårds inledde stämman med att hålla en parentation över
avlidne medlemmarna Sten Brander och Erik Ehn. Han hälsade sedan ombud, gäster och
personal från kansliet välkomna till riksstämman. Därefter höll han ett kort anförande och
avslutade med att förklara stämman öppnad.

§1
Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande för stämmoförhandlingarna valdes Kristina Ljungros och till sekreterare
valdes Sara Wangler. Biträdande sekreterare och redaktör för stämman var Jonas Boström.

§2
Val av två justerare och två rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Christina Frimodig och Annika Sweden.

§3
Godkännande av röstlängd (bilaga I Röstlängd)
En förteckning över ombud, valda enligt STF stadgar§ 5 och utsedda enligt de
övergångsbestämmelser som beslutades vid riksstämman 2016, hade upprättats och
förteckningen innehöll även röstberättigade styrelseledamöter. Antal närvarande under
lördagen den 5 maj var 43 ombud och 9 styrelseledamöter.
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden.

§4

Riksstämmans utlysande
Skriftlig kallelse till riksstämman hade sänts till ombuden enligt stadgarnas § 6 (sändes per
post eller e-post den 21 mars 2018).

Riksstämman fastslog att kallelse skett på stadgeenligt sätt.

§5
Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning
Till arbetsgrupp för att bereda val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
föreslogs:
•
•
•
•
•

Curth Eriksson (sammankallande för gruppen)
Nicky Eby
Susanne Andreasson
Craig Erdrich
Anders Forsberg

Riksstämman beslutade att utse ovanstående personer till arbetsgrupp för att bereda val av
valberedning.

§6
Fastställande av dagordning
Ett tillägg gjordes till dagordningen. Under dagordningspunkt 14 lades nomineringsprocessen
till som en ytterligare punkt för beslut och benämns 14:4. Mötesordföranden gjorde också
stämman uppmärksam på att ett kompletterande förslag till styrelseledamot har distribuerats
ut från valberedningen. Detta då en föreslagen kandidat avsagt sig sin kandidatur.
Riksstämman beslutade att fastställa den reviderade dagordningen.

§7
Styrelsens årsberättelse för 2017 med redogörelse för innehåll och omfattning av
verksamheten.
Mötesordföranden lämnade ordet till GSND Magnus Ling.

GSND gjorde en redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten för 2017.

§8
Revisorernas berättelse
Auktoriserad revisor Jonas Grahn informerade om revisionsarbetet som genomförts
tillsammans med den förtroendevalda revisorn Börje Nieroth. Han redogjorde även för
revisions berättelsen.
Av revisionsberättelsen framgår följande uttalanden:
Angående Årsredovisningen och koncernredovisningen
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 kassaflöden för året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
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Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.
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 styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hållbarhetsrapport
En hållbarhetsrapport har upprättats.

§9
Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för 2017 års förvaltning
Riksstämman beslutade
Att fastställa resultat- och balansräkning för 2017 års förvaltning gällande både
föreningen och koncernen.
Att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av Svenska
Turistföreningen, inklusive Den svenska ungdomens färdefond och STFs stipendiefond
för vetenskapliga undersökningar under 2017.
Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 10
Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
GSND Magnus Lind samt Vice GS Maria Ros Jernberg föredrog STFs verksamhetsplan och
budget för 2018.

§ 11
Information och beslut om arbetsformer för riksstämman
Mötesordföranden lämnade över ordet till Anna Heimersson som föredrog arbetsformen för
stämman, en kombination av samlad debatt i plenum och metoden påverkanstorg. En
presentation av inflytandepunktema gjordes, därefter föreslogs följande personer till
redaktionsutskottet:
• Kristina Ljungros, mötesordförande
• Ingrid Petersson, STFs styrelse
• Daniel Svensson, ombud
• Sara Wangler, mötessekreterare
• Anna Heimersson, STFs kansli

Riksstämman beslutade att jobba enligt arbetsformen med debatt i plenum samt
påverkanstorg och valde redaktionsutskott enligt förslaget.
Därefter beslutade stämman att ajournera förhandlingarna till söndag förmiddag.
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Söndagen den 6 maj 2018
Förhandlingarna återupptogs och röstlängden justerades med 43 ombud och 8
styrelseledamöter.
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden.
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§ 12
Styrelsens fö rslag till verksamhetsinriktning 2019-2020

Styrelsens förslag:
STF vill få människor att upptäcka Sverige och måste därför vara ett naturligt val för den som
vill upptäcka, såväl som för den som vill engagera sig i och medverka till att andra får
möjligheten att upptäcka Sverige. Vi gör det genom att inspirera till unika natur- och
kulturupplevelser runtom i hela Sverige och att göra det otillgängliga tillgängligt.
Hållbarhet är viktigt för STFs medlemmar och ska genomsyra hela STF. Vi ska ständigt
utveckla vår verksamhet i hållbar riktning och aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i
samhället. STF ska stå för en inkluderande turism som välkomnar alla och vi ska utveckla vår
verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett
miljömässigt och socialt ansvar i allt vi gör. STFs medlemmar är i sin tur mycket viktiga för
STF och samtidigt som vi vill locka nya upptäckare är det viktigt att värna och vårda
relationen till de som redan är en del av STF.

Omvärldens påverkan
Visionen "Vi får människor att upptäcka Sverige" är mer relevant än någonsin i ett samhälle
med ökad urbanisering och invandring och där skolan inte längre är inkörsporten till
friluftslivet och den svenska naturen. Här har STF en viktig roll att fylla. Förutom
urbanisering och segregation präglas vår omvärld av digitalisering och att allt fler människor
strävar efter att leva hållbart.
För att möta urbaniseringen ska STF dels guida till tätortsnära natur- och kulturupplevelser
dels erbjuda övernattningsmöjligheter i hela Sverige som tillfredsställer den moderna
människans behov av upplevelser. Våra boenden är därför en viktig förutsättning för
föreningens verksamhet och en central del i vårt arbete med att tillgängliggöra Sverige.
Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas, dels för att möjliggöra en effektivare och
hållbarare drift, dels som ett verktyg för att få fler att upptäcka Sverige.
Vidare ska STF erbjuda upplevelser som inkluderar grupper i samhället som av olika
anledningar vanligtvis inte upptäcker Sverige eller kanske inte vet vad som finns att upptäcka
i Sverige.

Identitet och relevans
För att säkra en fortsatt utveckling som relevant förening krävs att vi arbetar med att stärka
vår ideella identitet och erbjuda en engagerande verksamhet som uppfattas som viktig
samtidigt som den rör och berör.
Genom att erbjuda elevant verksamhet i människors vardag bidrar vi till att sänka trösklar
och göra naturen tillgänglig för fler. Vår utgångspunkt är att ju fler som får en naturlig
relation till natur och kultur i sin vardag desto fler söker den typen av turistiska upplevelser.
Ett aktivt påverkansarbete i frågor som påverkar människors möjlighet att upptäcka Sverige är
också en viktig del i vår strävan att vara relevanta. Vidare ska STF sträva efter att fortsatt ha
en roll inom turistisk utveckling. Vi ska aktivt verka för att utveckla nya former av
erbjudanden och verksamhet som gör att fler kan upptäcka Sverige. Nyfikenhet är en viktig
faktor för att möjliggöra detta och en drivkraft som måste få stort utrymme.
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Överordnade mål
De överordnade målen för perioden är medlemstillväxt och medlemsengagemang samt fler
upptäcktsresande i form av gäster på våra boenden. För att underhålla våra fastigheter och
verksamhetskritiska system samtidigt som vi vill ha möjlighet att utveckla ny verksamhet och
erbjuda upplevelser som når nya målgrupper krävs ett ekonomiskt resultat som möjliggör
såväl investeringar som utvecklingssatsningar. STF ska se över möjligheten att söka
finansiering genom olika former av bidrag och gåvor, men grunden är att STF ska ha en
ekonomisk självständighet för att kunna utveckla den verksamhet som vi själva tror på.

Verksamhetsimiktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadga och pekar ut en
riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsimiktningen årligen fastställa
en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge riktlinjer till ledningen.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkanden B
Att formuleringen i stycke 6 av verksamhetsimiktningen förtydligas än mer. Att STF
verkligen gör satsningar på att göra Sverige mer känt för våra nysvenskar.,_
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2019-2020
och att avslå tilläggsyrkande B.

§ 13
Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2019-2020

Styrelsens förslag:
Att riksstämman ger styrelsen mandatet att fatta beslut om höjning av medlemsavgifterna till
högst nedanstående belopp. Beloppen är desamma som förslagen från Riksstämman 2016.
Om höjning av medlemsavgifter sker ska detta beslut tas med beaktande av föreningens behov
av ekonomiskt utrymme för verksamhetens utveckling och/eller fastighetsunderhåll. Mandatet
gäller medlemsavgiften för vuxen respektive maxbeloppet för ett hushåll (1-2 vuxenmedlemmar, obegränsat antal barn och ungdomar på samma adress).
Medlemskategori
Vuxen
(26 år-)
Ungdom
(16-25 år)
Barn
(5-15 år)

Avgift idag
295 kr
150 kr
30 kr

Maxbelopp medlemsavgifter för ett hushåll:
Familjepris
450 kr

Förslag avgifter
325 kr (+ 30 kr)
150 kr (+/-0 kr)
30 kr (+/-0 kr)

550kr (+ l00kr)

Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande B
- Att maxpriset för familjer är 500 kr.
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Tilläggsyrkande C
Att bifalla styrelsens förslag med tillägget att införa ett rabatterat pris för ensamma
vuxna med barn.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2019-2020 och
att avslå tilläggsyrkande B och C.

§ 14
Beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman (bilaga 2 Beslutsunderlag)

14.1. Styrelsens förslag till justerad bolagsordning
Vid riksstämman 2016 beslutades om ändringar i STF ABs bolagsordning. Tyvärr användes
fel bolagsordning som underlag för beslutet. Istället för 2010 års bolagsordning användes
2006 års version.
Styrelsens förslag (utdrag ur bolagsordningen):

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten skickas till aktieägarna via e-post
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman kan hållas utan att
kravet på kallelse har uppfyllts under förutsättning av att samtliga aktieägare är eniga därom.

Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till justerad bolagsordning.

14.2. Styrelsens förslag till justering av STFs ändamålsparagraf
Styrelsens förslag:
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 frilufts liv och turism som utgår från upplevelsen av natur
och kultur
värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt
perspektiv
verka för och sprida kunskap om ekoturism hållbar turism
erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande
aktiviteter
i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att enhälligt bifalla styrelsens förslag till justering av STFs
ändamålsparagraf

14.3. Styrelsens förslag angående beslut om ändringar i stadgarna avseende suppleanter
Styrelsens förslag:

§5
Riksstämman består av lägst 40 och högst 59 medlemsombud varav 50 väljs av
föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets omfattande hela Sverige.
Detta val bereds av en nomineringskommitte efter att medlemmarna fått möjlighet
att föreslå kandidater. Medlemsombuden utses senast under december månad det år
ordinarie riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till
att nästa val är avslutat. Vid rösträkning efter valet till riksstämman utses, förutom
ordinarie ombud 10 suppleanter med turordning utij,-ån hur många röster
vederbörande har erhållit. Suppleanterna skall träda in i tur och ordning i de fall
ordinarie medlemsombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt
förhinder eller som ombud vid riksstämman om något medlemsombud får förhinder
att delta.
Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommitten som väljs på riksstämman och
verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma.
Medlem av nomineringskommitten kan väljas om högst två gånger.
Nomineringskommittens uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens
uppdrag och valets genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda
instruktioner.
§ 6 Riksstämma
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga
handlingar ska sändas till medlemsombuden senast sex veckor före mötet.
Vid riksstämman ska förekomma:
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av justerare
• godkännande av röstlängd
• fråga om mötet blivit behörigen utlyst
• val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning
• fastställande av dagordning för mötet
• fastställande av mötesordning för stämman
• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll och
omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och
balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
samt fråga .9m ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende det senaste verksamhetsåret
• information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
• framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren
• beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman
• beslut i ärenden som väckts genom motion
• beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden
• val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter
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•
•
•
•

val av revisorer och suppleanter för dem
val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av
representantskap enligt § 9
val av nomineringskommitte för uppgifter enligt § 5
val av valberedning

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

Beslut vid riksstämman 2016 med enkel majoritet:
Att förutom de 50 ordinarie ombuden ska minst 10 suppleanter utses.
Att suppleant till medlemsombud har närvaro och yttranderätt men inte rösträtt vid
riksstämman.
Att om ett ordinarie ombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt förhinder
ska den suppleant som står närmast i ordning erbjudas den ordinarie ombudsplatsen.
Huvudyrkande
Att bifalla styrelsens förslag att anta tillägget i stadgarna (ändringarna är kursiva och
markerade i rött).
Tilläggsyrkande B
Att andra att-satsen i tilläggsyrkande B från riksstämman 2016 ändras till följande:
"Att suppleant har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt vid riksstämman."
Efter diskussion i Plenum valde de yrkande ombuden att dra tillbaka tilläggsyrkande B.
Riksstämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag angående beslut om ändringar
i stadgarna avseende suppleanter. Till protokollet förs dock att andemeningen med yrkande B
ska tas i beaktande.

14.4. Styrelsens förslag angående beslut om ändringar i två dokument angående
förslags-, nominerings och valprocessen
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen i mandat att uppdatera två dokument så att
datumen i dokumenten överensstämmer med den nya demokratitidscykeln:
1) Nomineringskommittens uppdrag
2) Förslag, nominering och val av medlemsombud
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag angående beslut om ändring i de två
dokumenten.
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§ 15
Beslut i ärenden som väckts genom motion
17 motioner hade inkommit som med styrelsens yttrande sänts till ombuden.

Motion nr 1 - Begränsa motoriseringen i fjällvärlden
Att STF tydligare och mer kraftfullt verkar för att stävja motoriseringen, från skoteroch helikoptertrafik, av den svenska fjällvärlden.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
YrkandeB
Att styrelsen gör mer i den här viktiga frågan. Skulle gärna se en ökad ambitionsnivå
när det gäller motion 1. Yrkar därför bifall till motionen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå yrkande B.

Motion nr 2 - Bättre spridning av fjällturismen
Att STF i sin marknadsföring i högre grad försöker lyfta fram leder och turer vid sidan
av eller på tvärs av norra Kungsleden (mellan Abisko och Nikkaluokta) och i andra
delar av fjällkedjan.
Att STF överväger några nya stugplatser som kan stödja en sådan inriktning.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion nr 3 - Förstärkt skyddsnivå för Kebnekaisefjällen
-

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

Styrelsens förslag:
- Att föreslå-riksstämman att avslå motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Yrkande B
- Att riksstämman röstar bifall till motion 3.
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Yrkande C
Att välja den lägre skyddsnivån, naturreservat, för att åtminstone öppna uppför en
någorlunda förstärkt skyddsnivå utan att hota STFs verksamhet.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman
beslutade att avslå Yrkande B och C.

Motion nr 4 - Håll rent i fjällen
Att STF återupptar samarbetet med Håll Sverige Rent för att informera mer och
iscensätta initiativ för ett mer ansvarsfullt beteende från fjällturister.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr 5 - Angående försäkringar på hemsidan
Att revidera STF hemsida avseende olycksfallsförsäkringen så att den
överensstämmer med försäkringsvillkoren (Trygg Hansa).
Att översätta STF hemsida avseende olycksfallsförsäkringen samt försäkringsvillkor
till minst engelska ifall försäkringen även gäller för utländska medborgare.
Att utarbeta en handlingsplan motsvarande för stugvärdar med flera att användas
efter inträffad olycka.
Att säkerhetsställa att försäkringsvillkoren finns tillgängliga vid STF anläggningar.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr 6 - Angående genomförda aktiviteter på STFs hemsida
Att STF återinför möjligheten att i ord och bild berätta om genomförda aktiviteter
på lokalavq,elningens hemsida.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
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YrkandeB
Att aktiviteterna ligger kvar på hemsidan efter genomförandet. Att man ändrar texten
och berättar om den genomförda aktiviteten samt skickar nytt foto till helpdesk.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman
beslutade att avslå yrkande B.

Motion nr 7 - Angående kriterier för erbjudande om stugvärdsuppdrag
Att formulera, och i samband med ansökan till stugvärdsuppdrag, tydligt
kommunicera vilka kriterier som används för att fördela stugvärdsuppdrag utifrån de
ansökningar som inkommit från STFs stugvärdar.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion nr 8 - Angående rapportering och återkoppling efter stugvärdsuppdrag
Att skapa en fungerande rutin för statusrapportering efter avslutade
stugvärdsuppdrag, där den rapporterande stugvärden alltid ska få någon form av
återkoppling från respektive områdesansvarig chef.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion nr 9 - Angående system för förskottsbetalning i STFs Fjällstugor
Att skapa ett nytt eller reviderat system för förskottsbetalning av logi i fjällstugor,
utan att använda begrepp som bokning och bokningsbekräftelse, då det tyvärr av
många gäster lätt misstolkas och leder till missförstånd och förväntningar som inte
alltid kan infrias på plats.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Tilläggsyrkande B
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Att det ska tas fram och tydligt presenteras en tidplan för när översynen av
bokningssystemet ska vara genomförd och förändringen implementerad.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkande B.

Motion nr 10 - Angående IL0169
Att STF centralt verkar för opinionsbildning i frågan om ratificering av konventionen
ILO 169. Det skulle vara en tydlig markering att STF står för hänsyn och hållbarhet
vad gäller sina åtaganden inom fjällturismen. Det yttersta målet med mitt yrkande är
att Sveriges Regering ratificerar konventionen ILO 169 för urfolkens möjligheter.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande B
Att STF för en diskussion med Sametinget, SSR (Svenska samernas riksförbund) och
andra intressenter om att hitta vägar till förbättrat samarbete och åtgärder för att öka
kunskap om samspelet mellan urbefolkningen och turistverksamhet.
Tillägg från styrelsen:
Att svenska staten framöver ska ta långtgående hänsyn till vad som behövs för
bevarandet av samernas näringar och kultur och STF kommer att fortsätta sitt arbete
med såväl kunskapsspridning som att verka för en bra balans mellan turistnäringen
och friluftslivets intressen i relation till rennäringen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman
beslutade att avslå tilläggsyrkande B. Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till
tillägg.

Motion nr 11 - Angående direktanslutning till lokalavdelning
Att person som ansöker om medlemskap i STF skall automatiskt tillföras den
lokalavdelning som överensstämmer med den sökandes hemort.
Att ansökande person som vill tillhöra annan lokalavdelning ges möjlighet till detta.
Att om den. som söker medlemskap enbart vill tillhöra riksorganisationen ges
möjlighet till detta vilket kan framgå av medlemsansökan.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen

Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Yrkande B
- Att motionen bifalls.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman
beslutade att avslå yrkande B.

Motion nr 12 - Angående lokalavdelningsrepresentant i STFs styrelse
Att STF styrelse alltid skall bestå av 1 ledamot som har sin bas i någon av STF
lokalavdelningar i riket.
Att det i valberedningens uppdrag alltid skall ingå att hitta en lämplig kandidat från
STF lokalavdelningarna.
Styrelsens förslag:
Att föreslå riksstämman att avslå motionen men föreslår istället riksstämman att
besluta om att i instruktionen för valberedningen föra in att en person med kompetens
och erfarenhet av ideellt engagemang inom STF ska ingå i styrelsen.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
YrkandeB
- Att motionen bifalls.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen men att i
instruktionen för valberedningen föra in att en person med kompetens och erfarenhet av
ideellt engagemang inom STF ska ingå i styrelsen.

Motion nr 13 - Angående geografisk spridning i STFs styrelse
Att STFs styrelse alltid skall bestå utav minst 50% ledamöterna som har sin bas
utanför storstadsregionen Stockholm.
Att det i valberedningens uppdrag alltid skall ingå att hitta lämpliga kandidater som
har sin bas utanför storstadsregionen Stockholm till de olika förtroendeposterna i STFs
styrelse så att minst 50 % av ledamöterna har sin bas utanför storstadsregion
Stockholm.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad

-

Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

YrkandeB
Att motionen bifalls.
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Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå yrkande B.
Ombud m 33 Urban Nilsson reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motion m 13.

Motion nr 14-Angående stugor en sammanhängande led
Att STF utarbetar och fastställer en långsiktig målsättning för en sammanhållen led
med övemattningsmöj ligheter i stugor(motsvarande) längs hela fj ällkedj an mellan
Treriksröset och Grövelsjön.
Att STF i ett första skede upprättar avtal med redan befintliga aktörer.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 15 -Angående valet av medlemsombud
Att medlemsombud väljs genom lokalavdelningarna och med första val enligt nya
modellen vid avdelningarnas årsmöten 2020.
Att nuvarande medlemsombud tillfrågas av respektive lokalavdelning om villighet att
kvarstå till årsmöte 2020.
Att nyval av medlemsombud i lokalavdelning, som ej ännu har ombud i avdelningen,
genomförs före 2018-11-01 liksom nödvändiga nyval för ersättning av ombud som
avsäger sig att kvarstå till 2020.
Att medlemsombud kan väljas om högst två gånger.
Att val till någon nomineringskommitte genomförs ej vid året riksstämma.
Att riksstämman ger styrelsen uppdraget att utforma erforderlig(a)
stadgeändring( ar) och praktiska tillämpningsanvisningar.
Styrelsens förslag;
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
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Tilläggsyrkande B
Att om motionen avstyrks görs följande tilläggsyrkande: Tillägg till
medlemsombudsuppgifter: Medlemsombud skall inför riksstämma inhämta
synpunkter och ställningstaganden från lokalavdelning (-ar).
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman
beslutade att avslå tilläggsyrkande B.

Motion nr 16 -Angående föreläsningar om fjällsäkerhet och allemansrätten
Att STF i samarbete med Studiefrämjandet arrangerar rikstäckande, regelbundet
återkommande direktsända föreläsningar med professionella föreläsare i ämnena
fjällsäkerhet och allemansrätten.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr 17 - Angående redovisning av antalet röster i valet
- Att röstsiffroma för respektive kandidat presenteras.
Styrelsens förslag:
- Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande
- Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 16
Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
Peter Nygårds som ordförande (omval)
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval)

Riksstämman beslutade att enhälligt välja dessa till styrelseordförande respektive vice
ordförande för en rflandatperiod på två år enligt valberedningens förslag.
Peter Fredman som ledamot (omval)
Anna Klingspor som ledamot (omval)
Pia Jönsson Rajgård som ledamot (omval)
Tomas Bergenfeldt som ledamot (omval)
Sara Revell-Ford som ledamot (nyval)
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Putte Eby som ledamot (nyval)
Andreas Aronsson som ledamot (nyval)

Riksstämman beslutade att enhälligt välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på
två år enligt valberedningens förslag.

§ 17
Val av revisorer och suppleanter för dem
Auktoriserad revisor: Jonas Grahn (omval)
Lekmannarevisor: Börje Nieroth (omval)

Suppleant för auktoriserad revisor: Anna Wergelius (omval)
Suppleant för lekmannarevisor: Magnus Ericsson (nyval)

Riksstämman beslutade att välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt
valberedningens förslag.

§ 18
Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB
och till representantskapet enligt STFs stadgar § 9
Curth Eriksson (omval)
Greger Mellbert (omval)
Lisa Hammar (omval)
Bengt Marsh (nyval)
Ola Bergqvist (nyval)

Riksstämman beslutade att välja dessa fem till bolagsstämma och representantskap enligt
valberedningens förslag.

§ 19
Val till nomineringskommitten
Götaland:
Susanne Andreasson, ordförande (nyval)
Anita Högegård, (omval)
Camilla Jönsson (nyval)
Ingrid Lönn (nyval)

Svealand:
Olle Rydell (nyval)
Richard Scharff (nyval)
Norrland:
Marcus Lidström (nyval)
Christer Norde (nyval)
Merja Bergwall (nyval)

Riksstämman beslutade att välja dessa nio till nomineringskommitten enligt valberedningens
förslag.

§ 20
Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
Beredningsgruppens ordförande Curth Eriksson presenterade förslaget till ledamöter i
valberedningen.

Göran Forsell, ordförande och sammankallande (omval)
Gunnel Ragnhult, ledamot (omval)
Ola Bergqvist, ledamot (omval)
Johanna Lavett, ledamot (nyval)
Kristina Ljungros, ledamot (nyval)
Då Kristina Ljungros var föreslagen ledamot till valberedningen, lämnades ordförandeskapet
för stämman vid denna punkt över till Peter Nygårds.
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till valberedningen enligt
beredningsgruppens förslag.

§ 21
Riksstämmans avslutande
Styrelsens ordförande Peter Nygårds avtackade följande personer:
Mötesordförande: Kristina Ljungros
Mötessekreterare: Sara Wangler
Biträdande sekreterare: Jonas Boström
Från styrelsen: Lena Linden (ej närvarande), Helene Beer (ej närvarande) och Helene
Silverstolpe (ej närvarande).
Valberedningen: Christina Frimodig och Torgny Håstad
Representantskapet: Nicki Eby och Magnus Ericsson
Styrelseordföranden tackade även STFs ledning och personal för deras deltagande på
riksstämman.

Därefter höll styrelseordförande Peter Nygårds ett avslutande tal och förklarade 2018 års
stämma avslutad.
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Enligt uppdrag:

Justeras:

C0/4Vho rM-vt11Jt:Uj
Christina Frimodig

Annika Sweden
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