
 
DAGORDNING 

RIKSSTÄMMA 2020 
 

  

  

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och mötesstöd  

 

2. Val av två justerare  

 

3. Godkännande av röstlängd 

 

4. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

 

5. Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 

 

6. Fastställande av dagordning 

 

7. Fastställande av mötesordning för riksstämman 

 

8. Styrelsens årsberättelse för 2019 med redogörelse för innehåll och omfattning av 

verksamheten 

 

9. Revisorernas berättelse 

 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för 2019 års förvaltning 

 

11. Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år (2020) 

 

Propositioner 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2021–2022  

 

13. Styrelsens förslag till medlemsavgifter 

 13:1) Information om förslagen rörande medlemsavgifter  

och kategorier  

 13:2) Förslag på medlemsavgift och familjepris 

 

14. Styrelsens förslag på förändring av medlemskategorier  

 14:1) Förslag ta bort barnmedlemskap 

 14:2) Förslag ny medlemskategori Senior 

 

15. Styrelsens förslag till Principer för ideella uppdrag  

 

16. Styrelsens förslag till revidering av STFs riktlinjer  

 

17. Styrelsens förslag till ändringar av stadgar 

 

18. Styrelsens rapport om justering av valperioden 2020 

 



 
 

Motioner 

19. Beslut i ärenden som väckts genom motion 

19:1.1 – Ny stuga i Vistasdalen 

19:1.2 – Turistutveckling tillsammans med lapplandskommunerna 

19:1.3 – Sopförbränning vid STFs fjällstugor 

19:1.4 – Övertäckning av elkabel i Tarfaladalen 

19:1.5 – Utreda behov av hjärtstartare på större fjällstugor 

 

19:2.1 – Sov på din egen kudde! 

19:2.2 – Lyft fram fler kustpärlor! 

19:2.3 – Se bokningar av boende och aktiviteter via inlogg 

19:2.4 – Barnfamiljsmärkning av boenden 

19:2.5 – STF behöver en maskot 

19:2.6 – Lån av vandringsskor och fjällkläder 

 

19:3.1 – En offensiv vision 

19:3.2 – Klimatnödläge 

19:3.3 – Biologisk mångfald 

19:3.4 – Värna om allemansrätten 

19:3.5 – Uppföljning av bifallna motioner från föregående Riksstämma 

 

19:4.1 – Samverkansavtal mellan Sveriges Hembygdsförbund och STF 

19:4.2 – Avisering av nya medlemmar direkt till lokalavdelningen 

19:4.3 – Miljöpris till engagerade lokalavdelningar 

19:4.4 – Förstärkning av lokalavdelningarnas medlemsvård 

19:4.5 – Utveckla en ”karta- och kompass-skola” 

 

Val 

20. Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter 

 

21. Val av 2 revisorer och suppleanter för dem  

 

22. Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska 

      Turistföreningen STF AB och till representantskapet  

      enligt STFs stadgar § 9  

 

23. Val av nomineringskommitté 

 

24 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 

 

25 Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning  

(om punkt 17 går igenom)  

 

26. Övriga frågor  

 

27. Riksstämmans avslutande 


