
 
KALLELSE 
Riksstämma 2020 

 

  

 

 

1 

 

 

Till dig som är ombud vid STFs riksstämma 2020 

 

STFs styrelse kallar dig till STFs riksstämma 2020. För första gången i STFs historia 

kommer stämman att genomföras helt digitalt.  

 

Stämman öppnas formellt den 7 maj, kl 20.00 och avslutas den 13 maj, kl 20.00 och 

ombud, styrelse och andra deltagare kommer att använda plattformen VoteIT.  

 

Med detta brev översänder vi: 

• En hälsning från STFs styrelse 

• Program för riksstämman 2020 

• Handlingarna till riksstämman finner du på 

www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/riksstamma-2020/ 

 

 

 

Har du frågor kring handlingarna eller STFs verksamhet, kontakta Erik Wagner  

070-315 10 55 eller erik.wagner@stfturist.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till riksstämman! 

 

Stockholm den 23 mars 2020 

 

 

 

 

Peter Nygårds 

STFs styrelseordförande 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/riksstamma-2020/
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Varmt välkommen till STFs Riksstämma 2020 

Äntligen är det dags för Riksstämma igen. För första gången i STFs historia genomförs 

riksstämman digitalt. Det innebär att upplägget blir lite annorlunda än tidigare stämmor 

men vi är övertygad om att detta kommer både bli lärorikt och spännande samtidigt som 

vi upprätthåller den demokratiska möjligheten att påverka STFs inriktning och framtid. 

 

Med hjälp av det digitala verktyget Vote IT kommer vi tillsammans under ett antal 

dagar att diskutera en mängd viktiga frågor och i år gläds vi extra mycket åt antalet 

inkomna motioner. När sista dag för inlämnande hade passerat kunde 

vi räkna in totalt 21 motioner som spänner över ett brett spektrum av frågor. 

 

I stämmohandlingarna hittar du viktig information som hjälper dig att förbereda dig för 

stämman på bästa sätt.  

 

Handlingarna finns på 

www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/riksstamma-2020/ 

 

Handlingarna är uppbyggda i två olika delar: 

• Först kommer den föreslagna dagordningen och de formella handlingarna som 

hör till dagordningen. Här finns till exempel alla motioner och styrelsens förslag 

till svar på dessa samt styrelsens övriga förslag.  

 

• I del två, som vi kallar bilagor till handlingarna, hittar du alla underlag som 

handlar om året som har gått, det vill säga det som hänt 2019. I denna del finns 

även all ekonomisk redovisning, protokoll från bolagsstämmor och 

redovisningar från våra olika fonder.  

 

Tänk på att du som medlemsombud representerar alla STFs medlemmar. Samla gärna 

in synpunkter och tankar på motionerna från medlemmar i din omgivning. Lokal-

avdelningarna och andra ideellt aktiva är en bra källa till information. På det sättet 

säkerställer du att du representerar medlemmarna på allra bästa sätt på stämman. 

 

Merparten av de förslag som läggs fram till stämman inklusive styrelsens svar på 

motionerna har skrivits och beslutats innan covid 19-utbrottet var ett faktum. Vi vet att 

utbrottet får och kommer att få stora konsekvenser på STFs verksamhet och när det är 

dags för stämma får vi gemensamt ta ansvar för att behandla frågorna utifrån den nya 

situation STF befinner sig i. Förslaget till verksamhetsinriktning var ett av de sista 

underlag som styrelsen arbetade fram inför stämman och där finns det därför med en 

skrivning om covid 19. 

 

Vi ser fram emot givande dagar med många intressanta diskussioner och viktiga beslut. 

 

/ STFs styrelse 

  

http://www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/riksstamma-2020/
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Program för stämman 

Stämman öppnas formellt den 7 maj, kl 20.00 och avslutas den 13 maj, kl 20.00. 

VoteIT kommer att vara öppet för deltagarna från 23 april för diskussion och möjlighet 

att lägga förslag, detta innan stämman formellt har öppnats.  

Torsdagen 7 maj  

20.00 Stämman öppnas formellt, inledningstal av Peter Nygårds.  

Via distansmöte. 

Fredag 8 maj  

8.00 Förslagsstopp för punkterna 1–7. 

 

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 1–7. Pågår i 23 timmar.  

Lördag 9 maj 

8.30 Förslagsstopp för punkterna 8–11. 

 

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 8–11. Pågår i 23 timmar.  

 

11.00 Hälsning från gäster. Via distansmöte.  

Söndag 10 maj  

8.30 Förslagsstopp för punkterna 12–18. 

 

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 12–18. Pågår i 23 timmar.  

 

11.00 Frivillig social aktivitet. Digitalt samkväm! Via distansmöte.  

 

18.00 Förslagsstopp för punkterna 19–26. 

 

19.00 Avstämning alla ombud. Beskrivning av vägen framåt. Distansmöte.  

 

19.00 Omröstning påbörjas för punkterna 19–26. Pågår i 24 timmar. 

Måndag 11 maj 

Reservdag. Omröstning pågår fram till kl 19 för punkterna 19-26.  

Tisdag 12 maj  

Reservdag.  

Onsdag 13 maj  

20.00 Tal av STFs nya ordförande som formellt avslutar stämman.  

Via distansmöte.  


