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Förslag ta bort barnmedlemskapet   

Bakgrund 

De senaste åren har STF arbetat med att tydliggöra föreningen och vad det innebär att 

vara medlem.  

 

Som STF-medlem möjliggör man för fler att upptäcka Sveriges natur och kultur och 

man blir en del av en förening som: 

• främjar och utvecklar friluftsliv och turism som utgår från upplevelsen av natur 

och kultur; 

• värnar och informerar om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt 

perspektiv; 

• verkar för och sprider kunskap om hållbar turism; 

• erbjuder medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande 

aktiviteter; 

• i övrigt företräder medlemmarnas intressen inom föreningens 

verksamhetsområden. 

 

En viktig del i STFs arbete är opinionsbildning och påverkansarbete. Vi har under 

senare år bedrivit framgångsrika kampanjer där vi bedrivit påtryckningar i frågor som 

påverkar människors möjlighet att upptäcka Sverige. Det har handlat om busslinjer som 

hotats av nedläggning, neddragning i nattågstrafiken och minskade anslag till de statliga 

fjällederna för att nämna några exempel. I vårt påverkansarbete är det viktigt att kunna 

säga att vi är många medlemmar som står bakom vårt arbete. Det ger kraft och 

trovärdighet. Det finns dock en risk att vår trovärdighet skulle kunna naggas i kanten 

om det verkar som att vi blåser upp vår medlemssiffra genom att ha barn som 

medlemmar. Det kan givetvis finnas barn som har tagit ställning till sitt medlemskap, 

men det ligger närmast till hands att tro att de flesta barnmedlemmar är med för att 

deras föräldrar vill få barnrabatten på boende när familjen är ute och reser. 

 

De senaste åren har STF haft en positiv medlemsutveckling och det är inte orimligt att 

dra slutsatsen att vi erbjuder en relevant verksamhet som många vill vara en del av. 

Men frågan är om den är tillräckligt relevant för barn. STF införde medlemskap för 

barn 2001 för att på ett enkelt sätt värva fler medlemmar bland befintliga medlemmar 

och gäster för att på så sätt vända medlemskurvan som gick brant utför. 

Medlemsavgiften för barn sattes till noll kronor. (Samtidigt med denna förändring 

höjdes den övre gränsen för ungdom från 20 till 25 år.) Idag är medlemsavgiften 30 

kronor för barn och vi har ca 23 000 barnmedlemmar. Den totala intäkten från dessa är 

dock inte mer än 50 - 100 000 kr. De flesta av barnmedlemskapen ryms inom hushåll 

med två vuxna, som då betalar familjepris. 



 
 

 

 

Under årens lopp har diskussioner förts om att ladda barnmedlemskapet med ett särskilt 

innehåll riktat till barn, men det har prioriterats bort till förmån för andra satsningar. 

Den verksamhet STF bedriver och som rör barn är främst riktad till barnfamiljer och 

inte till det enskilda barnet. Det är den natur- och kulturintresserade föräldern, far- och 

morföräldrar som vi inspirerar till upptäckter med sina barn och barnbarn. 

 

Många av STFs boenden har aktiviteter för barnfamiljer och det finns även en 

lokalavdelning som riktar sig specifikt till barnfamiljer - STF Borlänge-familj. Den här 

verksamheten är viktig. Med en snabb urbanisering har barnfamiljer blivit en allt 

viktigare målgrupp för STF då vi vill väcka barns intresse för naturen och sprida 

kunskap om allemansrätten. Att få fler ut i naturen skapar förutsättningar för förbättrad 

hälsa och välbefinnande. Men frågan är om barn ska behöva teckna medlemskap för att 

få del av detta. Vi vill snarare underlätta för barnfamiljer att ta del av STFs erbjudande 

och ett sätt att förenkla är att låta barn få ta del av vårt erbjudande utan att avkräva 

medlemskap.  

Varför en förändring? 

Vi har idag medlemmar som hör av sig och ifrågasätter STFs syn på familjen. De 

upplever att vi genom våra medlemskategorier och dess administration är fast i tanken 

på en kärnfamilj vilket uppfattas som förlegat och att STF inte hänger med i tiden. 

Anledningen till detta är att i de fall föräldrar har delad vårdnad, men barnet är skrivet 

hos en av föräldrarna så är det bara den förälder där barnet är skrivet som kan koppla 

barnmedlemskapet till sitt hushåll.  

 

Det blir också en hel del administration runt barnmedlemskapet, för såväl gäst, värd, 

medlem och STF personal. Dels vid tecknandet av medlemskapet dels vid hanteringen 

av barnmedlemmar i familjer där föräldrarna bor åtskilda. För att ta del av 

medlemspriset för barn ska ett medlemsbevis kunna visas upp. I medlemsappen kan 

bara huvudmedlemmen i hushållet ladda ner alla medlemsbevisen för medlemmarna, 

vilket betyder att icke-huvudmedlem inte kan visa upp sina barns digitala medlemskort. 

Istället får den föräldern använda sig av pappkort som medlemsbevis. 

 

Sist men inte minst handlar det om det faktum att vi som förening registrerar 

personuppgifter om barn – som enligt den nya GDPR-lagstiftningen är känsliga 

uppgifter – i en databas utan att egentligen leverera en särskild nytta till barnet. Den 

särskilda nyttan i form av rabatt på boenden skulle vi kunna ge utan ett medlemskap.  

 

STFs styrelse vill att det ska vara lätt för barn och barnfamiljer att upptäcka Sverige, 

men vi anser inte att vi som förening ska kräva ett medlemskap för barn för att barnen 

ska få rabatt. Vi vill vara en modern förening som gör det enkelt för alla att upptäcka 

Sverige. Vi vill gärna inspirera barn och barnfamiljer att upptäcka med STF, men vi 

behöver inte registrera barnen i en medlemsdatabas för att göra det. 

 

Styrelsen föreslår därför Riksstämman att ta bort medlemskategorin barn och i stället ge 

ytterligare en förmån till vuxen- och ungdomsmedlemmar. Förmånen skulle innebära 



 
 

 

att barn till och med 15 år bor till medlemspris i sällskap av vuxen- och 

ungdomsmedlem. Värdet av denna förmån är 25 kronor rabatt per natt, förutom på 

fjällstationer och fjällstugor där rabatten är 50 kronor. Förmånen gäller inte 

vuxna/ungdomar som reser med barn i grupp, t ex skolor och organisationer.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 

- att från och med 2021 ta bort kategorin barnmedlem och samtidigt införa en 

medlemsförmån som innebär att barn till och med 15 år bor till medlemspris i 

sällskap av vuxen- eller ungdomsmedlem.  


