Protokoll fört vid Svenska
Turistföreningens digitala riksstämma
7–13 maj 2020 via VoteIT

Mötets öppnande
STFs styrelseordförande Peter Nygårds inledde stämman med att hälsa alla ombud, gäster och
personal från kansliet välkomna till riksstämman. Därefter höll han ett anförande om STFs
situation med anledning av Coronapandemin. Han avslutade med att förklara stämman
öppnad. Den digitala plattformen hade redan öppnats den 23 april 2020 för diskussion och
möjlighet att lägga förslag.

§ 1 - Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande för stämmoförhandlingarna valdes Alexandra Hjortswang och till sekreterare
valdes Sara Wangler. Som mötesstöd för stämman valdes Erik Wagner och Anna Heimersson.

§ 2 - Val av två justerare
Till justerare valdes Richard Scharff och Torbjörn Nilsson.

§ 3 - Godkännande av röstlängd
En förteckning över ombud, valda enligt STF stadgar § 5, hade upprättats och förteckningen
innehöll även röstberättigade styrelseledamöter. Antal röstberättigade som anmält sig till
stämman per den 12 april 2020 var 68, varav 59 medlemsombud (fem suppleanter trädde in
som ordinarie medlemsombud) samt nio styrelseledamöter. Mötesstöd bekräftade den 8 maj
2020 att alla med rösträtt är inne i den digitala mötesplattformen.
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 4 - Riksstämmans utlysande
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga handlingar
hade sänts till ombuden enligt stadgarnas § 6 (skickades digitalt till ombuden 24 mars 2020).
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:
•
•

Christer Norde
Curth Eriksson
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•
•

Daniel Svensson
Richard Scharff

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 ”Förslag på ändring i
STFs stadgar med anledning av förändrade medlemskategorier” till som en ytterligare punkt
för beslut och benämns 14:3. Mötesordförande lyfte en ordningsfråga om att lägga till 19:5
Uttalande av STFs stämma till dagordningen.
Riksstämman beslutade att fastställa dagordningen med tilläggen 14:3 och 19:5.

§ 7 - Fastställande av mötesordning för riksstämman
Tilläggsförslag 1:
— Att suppleanter till medlemsombud även ska få förslagsrätt.
Tilläggsförslag 2:
— Att motionären även ska få förslagsrätt när det gäller deras egen motion.
Styrelsen jämkade sig med tilläggsförslagen.
Riksstämman beslutade att fastställa mötesordningen för riksstämman med ovanstående
tilläggsförslag.

§ 8 - Styrelsens årsberättelse för 2019 med redogörelse för innehåll och omfattning
av verksamheten.
GS/VD Magnus Ling gjorde en redogörelse till stämman om innehåll och omfattning av
verksamheten för 2019.
Hållbarhetsrapport
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Riksstämman beslutade att lägga årsberättelsen och hållbarhetsrapporten för 2019 till
handlingarna.

§ 9 - Revisorernas berättelse
Auktoriserad revisor Jonas Grahn gjorde ett tillägg till revisionsberättelsen med anledning av
rådande situation då revisionen genomfördes och avslutades innan Covid-19 utvecklades till
en pandemi och innan de svenska myndigheterna uppmärksammats som ett gigantiskt
samhällsproblem.
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Av revisionsberättelsen framgår följande uttalanden:
Oavsett allt detta hade inte några siffror påverkats i årsredovisningarnas resultat- och
balansräkningar, vilka stämman har att ta ställning till. Resultatet för år 2019 och den
ekonomiska ställningen per 2019-12-31 påverkas inte av efterföljande händelser. Istället
framstår 2019 som ett mycket gott år ur ekonomisk, men även verksamhetsmässig synvinkel.
Revisorerna har granskat både intern kontroll, förvaltning och slutligen årsbokslut och
årsredovisning. Formella avrapporteringsmöten (såväl skriftligt som muntligt) har genomförts
med ledningen efter granskningen av intern kontroll och även efter genomförd
bokslutsgranskning. Avrapportering har även skett till styrelsen i samband med styrelsemötet
den 18 februari, då årsredovisningen undertecknades.
Utifrån genomförd granskning och det goda arbete som har bedrivits under räkenskapsåret
2019 tillstyrker revisorerna, Jonas Grahn och Börje Nieroth, i sin revisionsberättelse daterad
den 20 februari 2020 att Riksstämman:
— fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen

för räkenskapsåret 2019 och,
— beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 10 - Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för 2019 års förvaltning
Riksstämman beslutade:
− Att fastställa resultat- och balansräkning för 2019 års förvaltning gällande både
föreningen och koncernen.
− Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av Svenska Turistföreningen,
inklusive Den svenska ungdomens färdefond och STFs stipendiefond för vetenskapliga
undersökningar under 2019.
− Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 11 - Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
Vice GS Maria Ros Jernberg föredrog STFs verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 12 - Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022
STF vill få ännu fler människor att upptäcka Sverige. Vi måste därför arbeta aktivt för att 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. Tillsammans strävar vi efter att
tillgängliggöra och inspirera – alltid med hållbarhet i fokus.
STF och omvärlden
I skrivande stund befinner sig besöksnäringen i kris. När vi nu upplever konsekvenserna av
utbredningen av den influensapandemi som slår hårt mot hela världssamfundet, måste vi klara
av att navigera i en otroligt snabb föränderlig omvärld. Förutsättningarna för besöksnäringen
har på några få veckor förändrats i grunden. STF måste i det korta perspektivet konsolidera
sin verksamhet för att kunna utveckla den framtida verksamheten i en ny verklighet.
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De stadiga trenderna som vi ser innebär att urbaniseringen fortgår, klimatförändringarna är ett
faktum och demografiskt sker det stora förändringar, såväl i Sverige som i världen i övrigt.
Samtidigt fortgår digitaliseringen i ett rasande tempo och tekniken ger stora möjligheter vilket
skapar förväntningar hos såväl medlemmar som gäster och andra intressenter. För att kunna
vara en modern och relevant organisation måste STF kunna navigera i denna föränderliga
värld och hantera såväl de utmaningar som möjligheter som uppstår.
STF måste också förhålla sig till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling
som världens länder antagit. Agenda 2030 bör genomsyra STFs verksamhet och STF ska
bidra och arbeta aktivt med de mål där vi själva har rådighet och kan påverka.
Vår inriktning
Vår ambition är att vara ledande när det gäller att hela tiden sträva efter en mer hållbar turism
i Sverige, där vår utgångspunkt är upplevelsen av natur och kultur. Därför är STFs fokus för
åren 2021 – 2022 att ta ytterligare steg i hållbarhetsarbetet för att kunna erbjuda mer hållbar
turism och friluftsliv för fler. Vi gör det med hela Sverige som bas, med hjälp av ideellt
engagerande runt om i hela landet, ett växande antal hållbara, genuina och personliga boenden
och genom att sprida kunskap samt bedriva opinions- och påverkansarbete.
Miljömässig hållbarhet
Den miljömässiga hållbarheten är central i STFs arbete och en förutsättning för att kunna
upptäcka Sverige - idag och i framtiden. STFs klimatarbete måste växlas upp ytterligare och
tydliga mål för vår klimat- och miljöpåverkan ska formuleras. Vi behöver även göra mer
rörande biologisk mångfald, framförallt lokalt med tanke på styrkan i att vi finns spridda över
hela landet. STF ska vara ledande inom hållbar turism och en inspirerande förebild för andra i
besöksnäringen. En mer hållbar turism är på lång sikt en ödesfråga, både för näringen och
människors möjligheter att resa och uppleva nya platser. Här kan STF, och inte minst alla
medlemmar, bidra till en positiv utveckling.
För att minska riskerna med slitage och andra störningar på såväl natur som människor ska
STF verka för att turismen i högre grad sprids över hela landet. Förutom att informera våra
medlemmar och gäster om olika platser och upplevelser behöver vi även erbjuda
övernattningsmöjligheter i hela Sverige som tillfredsställer den moderna människans behov.
Våra boenden är därför en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och en central del i
vårt arbete med att tillgängliggöra Sverige.
En grundläggande förutsättning för att kunna upptäcka hållbart är att det går att resa på ett
hållbart sätt i hela vårt avlånga land. Frågor som rör infrastruktur och klimatsmart resande är
därför av hög prioritet för STF.
Social hållbarhet
För att vara en relevant förening behöver vi bättre ta tillvara och spegla den mångfald som
finns i dagens samhälle. Vi ska erbjuda verksamhet för de som redan upptäcker, för de som är
nyfikna och just börjat upptäcka Sverige, men också till de som ännu inte tagit steget. De
befintliga medlemmarna är mycket viktiga för STF och parallellt med att vi lockar nya
upptäckare är det viktigt att värna och vårda relationen till de som redan är med. Genom
inspiration och kunskap gör vi naturen tillgänglig för fler. Vi ska verka för ett friluftsliv som
är attraktivt och tillgängligt för många olika grupper i samhället. Den sociala hållbarheten är
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en viktig del i arbetet med hållbar turism. För att människor ska kunna uppleva hela Sverige
som turister ska STF vara en positiv kraft för landsbygdsutveckling. Vår verksamhet kan
bidra till att stärka lokalsamhällen och då vi finns i stora delar av Sverige kan vi också bidra
till att stärka banden mellan stad och land.
För att möta urbaniseringen ska STF guida till tätortsnära natur- och kulturupplevelser.
Genom att erbjuda relevant 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.
Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas, dels för att möjliggöra en effektivare och
hållbarare drift, dels som ett verktyg för att få fler att upptäcka Sverige.
Ekonomisk hållbarhet
En ekonomisk självständighet är viktig för att kunna utveckla den verksamhet vi själva tror
på. För att kunna förvalta och utveckla STF som förening krävs ekonomisk balans. För att
säkra och stärka ekonomin på lång sikt behöver kraft läggas på det turistiska pionjärskapet.
STF har många gånger varit en turistisk pionjär och vi behöver vara det i framtiden också. Vi
behöver arbeta aktivt med att utveckla nya former av erbjudanden och verksamhet som gör att
fler kan och vill upptäcka Sverige. Utöver detta ska STF se över möjligheten att söka
finansiering genom olika former av bidrag och gåvor, men utan att bli långsiktigt beroende.
Verksamhetsinriktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadgar och pekar ut en
riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsinriktningen årligen fastställa
en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge direktiv till ledningen.
Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsförslag från styrelsen:
— Att ändra i stycket ”Miljömässig hållbarhet”, andra stycket: [...] Sverige som
tillfredsställer den moderna människans människors varierande behov [...]
Tilläggsförslag 1:
— Att ändra i stycket ”STF och omvärlden, tredje stycket”: [...] som världens
länder har antagit. Agenda 2030 [...] och STF ska bidra och arbeta aktivt med [...] där
vi själva har rådighet och kan påverka.
Tilläggsförslag 2:
— Att ändra i stycket ”Vår inriktning”: [...] bedriva opinions- och påverkansarbete.
Samtidigt inleder STF arbetet med avveckling av den verksamhet som inte har
potential att ställas om till att bli hållbar.
Tilläggsförslag 3:
— Att ändra i stycket ”Miljömässig hållbarhet”, tredje stycket: [...] vårt avlånga land. För
utländska STF-kunder skall det också ianspråktas med vilka transportslag de tar sig till
Sverige. Grenar av STF verksamhet som bygger transportmedel utan potential att
ställa om till hållbara skall inte vara föremål för investeringar och skall på sikt
avvecklas. Frågor som rör [...]
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Tilläggsförslag 4:
— Att ändra i stycket ”Miljömässig hållbarhet”, andra stycket: [...]
övernattningsmöjligheter i hela Sverige som tillfredsställer den moderna människans
behov. Sverige. Våra boenden är [...]
Tilläggsförslag 5:
— Att ändra i stycket ”Ekonomisk hållbarhet”, första stycket: [...] och vill
upptäcka Sverige. Sverige samtidigt som vi håller fast vid riktlinjer, värderingar och
ideal. Utöver detta ska [...]
Tilläggsförslag 6:
— Att ändra i stycket ”Social hållbarhet”, första stycket: För STF betyder social
hållbarhet alla individers möjlighet till välbefinnande. Genom att förenkla och erbjuda
alla människor möjlighet att uppfylla sina drömmar och behov via Sveriges natur- och
kulturupplevelser, visar STF vägen för social hållbar utveckling i hela landet. STF:s
arbete har direkt påverkan på den sociala hållbarheten för besökare, medlemmar,
medarbetare och företagare. För att [...]
Tilläggsförslag 7:
— Att ändra i stycket ”Miljömässig hållbarhet”, andra stycket: [...] Sverige som
tillfredsställer den moderna människans behov. gästernas varierande behov av såväl
bekvämlighet som enkelhet. Våra boenden är [...]
Tilläggsförslag 8:
— Att ändra i stycket ”Miljömässig hållbarhet”, andra stycket: [...] att minska
riskerna med slitage och andra störningar för negativ påverkan på
såväl natur naturen som människor för ortsbefolkningen ska STF verka [...]
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2020–2022
samt styrelsens tilläggsförslag.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsförslagen 1-8.

§ 13 - Styrelsens förslag på medlemsavgifter och familjepris
Styrelsens förslag är en höjning av samtliga kategorier samt maxavgiften för ett hushåll, det så
kallade familjepriset från och med 2021.
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
345 kr (+ 50 kr)
195 kr (+ 45 kr)
50 kr (+ 20 kr)

550 kr (+ 100 kr)

Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
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Tilläggsförslag:
— Att höja medlemsavgiften för ungdomar till 175 kr
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsavgifter från och med 2021
och att avslå tilläggsförslaget.

§ 14:1 - Styrelsens förslag ta bort barnmedlemskap
— 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.
— Att borttagandet av medlemskategori barn inte tvunget sker 2021 utan att styrelsen ges
mandat att utifrån rådande situation bedöma när ett införande av förändringen är
lämplig.
Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ta bort barnmedlemskap och införa
en medlemsförmån som innebär att barn till och med 15 år bor till medlemspris i sällskap av
vuxen- eller ungdomsmedlem.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att att ge styrelsen mandat att utifrån
rådande situation bedöma när ett införande av förändringen är lämpligt.

§ 14:2 - Styrelsens förslag till ny medlemskategori Senior
— Att från och med 2021 införa en ny medlemskategori – Senior – som gäller för
medlemmar från det år de fyller 75 år.
— Att medlemsavgiften för Senior sätts till 225 kr för 2021.
— Att införandet av ny medlemskategori Senior inte sker 2021 utan att styrelsen ges
mandat att utifrån rådande situation bedöma när ett införande av förändringen är
lämplig.
Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ny medlemskategori Senior samt att
medlemsavgiften sätts till 225 kr.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge styrelsen mandat att utifrån
rådande situation bedöma när ett införande av förändringen är lämplig.

§ 14:3 - Styrelsens förslag på ändringar i STFs stadgar med anledning av förändrade
medlemskategorier
— Att ge STFs styrelse mandat att ändra i STFs stadgar §2 så att de överensstämmer med
de medlemskategorier riksstämman beslutar om.
— Att ändringen i stadgarna sker samtidigt som ändringarna i medlemskategorierna
träder i kraft.
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Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag på ändringar i STFs stadgar med
anledning av borttagandet av barnmedlemskap, tillägg av Senior som medlemskategori samt
att ändringarna i stadgarna sker när ändringarna av medlemskategorierna träder i kraft.

§ 15 - Styrelsens förslag till Principer för ideella uppdrag
Svenska Turistföreningens (STF) stadgar slår fast att föreningens uppdrag är att:
• främja och utveckla friluftsliv 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 hållbar turism;
• erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter;
• i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.
STF är en ideell förening. Vår organisation bärs upp av alla de medlemmar som genom
medlemskap och insatser gör en skillnad för sig själv och andra. Att engagera sig i ett uppdrag
inom STF är frivilligt och sker utan ekonomisk ersättning. Att vi har ideella som åtar sig
förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag är en förutsättning för att vi tillsammans ska
kunna uppfylla vårt gemensamma uppdrag. STF ska sträva efter att så många medlemmar
som möjligt kan vara med och bidra ideellt.
De senaste åren har riksstämman varit tydlig med att fler medlemmar ska få möjlighet att
ideellt engagera sig inom ramen för STF. Vi vill öka antalet engagemangsformer och det är
viktigt att vi som organisation också stärker vår ideella identitet.
Som medlem finns olika möjligheter att bidra till STFs uppdrag:
• Genom vårt medlemskap bidrar vi med att ge legitimitet till organisationen och genom
medlemsavgifter bidrar vi till vår gemensamma ekonomi.
• Genom konkret handling kan var och en bidra till vår verksamhet genom att åta sig ett
ideellt uppdrag, delta i kampanjer och lokala aktiviteter eller boka övernattningar på
våra boenden.
• Som medlemmar kan vi delta i STFs demokratiska processer och bidra till styrning
och förvaltning av organisationen.
Inom STF kan vi engagera oss på lokal eller nationell nivå. På lokal nivå är det
lokalavdelningarna som är hemvist och noder för de medlemmar som är anslutna till dem.
Detta styrdokument gäller enbart STF på nationell nivå, även om andra delar av
organisationen kan hämta inspiration från principerna. För att kunna engagera sig ideellt på
nationell nivå krävs ett tydligt uppdrag från medlemsomröstning, riksstämman, styrelsen eller
kansliet. Varje ideellt uppdrag har en uppdragsbeskrivning som antas av STFs styrelse och
som syftar till att skapa tydlighet gentemot intresserade medlemmar och inom organisationen.
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Syftet med dessa principer är att alla ideella uppdrag ska värderas lika och att medlemmen
som utför uppdraget ska få adekvata och mer jämlika förutsättningar att genomföra uppdraget
på ett bra sätt. Dessa principer är beslutade för första gången av riksstämman 2020.
Konkreta principer
Ideellt arbete är oavlönat
• Ideellt arbete inom STF på central nivå är oavlönat. Vi är en ideell förening som till
stor del bygger på att medlemmar engagerar sig i det de tror på.
• Undantag kan göras om uppdraget innebär mer än 15 sammanhängande dagar
hemifrån.
Resa, kost och logi
• Om det krävs resor och övernattningar för ett förtroendeuppdrag eller ideellt uppdrag
står STF för resa, kost och logi. Resor ska ske i enlighet med den resepolicy som
beslutas av STFs styrelse och som syftar till att minska STFs klimatpåverkan.
Avgifter för deltagande
• Möten och arrangemang som ingår i ett förtroendeuppdrag eller annat ideellt uppdrag
är avgiftsfria. STF undviker också deltagaravgift för utbildningar som krävs för ett
specifikt ideellt uppdrag.
• Deltagaravgift kan förekomma vid samlingar och arrangemang av social karaktär eller
där syftet är att fylla på med generell kunskap och inspiration.
Vid förlust av arbetsinkomst
• Förtroendevalda har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt riktlinjer
beslutade av STFs styrelse. STF är en demokratisk förening och leds av ideella som
måste ha möjlighet att vara engagerade oberoende av t ex arbetssituation.
Förutsättningar, arbetsverktyg för uppdrag
• Ideella som åtar sig ett uppdrag för STF på nationell nivå ska få adekvata
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Dessa ska vara så tydligt beskrivna som
möjligt innan medlemmen åtar sig uppdraget.
• Samtliga förtroendeuppdrag och ideella uppdrag utgår från medlemmens hem då de
inleds med ett visst planeringsarbete.
• Ambitionen är att så många medlemmar som möjligt ska kunna bidra till
verksamheten och känna sig delaktiga.
Tack och visad uppskattning
• Ideella som genomfört ett uppdrag ska få uppskattning av organisationen. Vid avslutat
förtroendeuppdrag ska man bli avtackad. Utan ideella insatser kan STF inte uppfylla
sitt uppdrag.
Ökad samordning
• Utvecklingen av befintliga och framtida ideella uppdrag ska samordnas för att
säkerställa att de olika uppdragens förutsättningar förblir jämlika. Det ska vara tydligt
för medlemmar och kansliet vad som gäller för varje uppdrag och varför vissa detaljer
kan skilja sig åt.
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•

Varje engagemangsform ska ha en uppdragsbeskrivning som beskriver uppdraget och
tydliggör vilka förutsättningar som ges. Denna uppdragsbeskrivning ska godkännas av
STFs styrelse och underlättar samordningen av arbetet med ideella uppdrag.

Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsförslag:
— Att formuleringen i stycke Avgifter för deltagande, andra punkten, ändras enligt
följande: Deltagaravgift kan förekomma vid samlingar och arrangemang som inte är
obligatoriska och som är av social karaktär eller där syftet är att fylla på med generell
kunskap och inspiration.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till Principer för ideellas uppdrag.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsförslaget.

§ 16 - Styrelsens förslag till revidering av STFs riktlinjer (Se bilaga)
— Att godkänna revideringarna av riktlinjerna enligt styrelsens förslag.
— Att styrelsen får i uppdrag att ta fram en kortare populärversion av riktlinjerna.
Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsförslag 1:
— Att ändra i stycket ”Närområden för rekreation”, andra stycket: [...] dessa behov,
inklusive parkeringsplatser, markerade stigar, vandrings- och cykelleder
samt cykelleder, rastplatser och liknande. liknande samt parkeringsplatser. [...]
Tilläggsförslag 2:
— Att ändra i stycket ”Bullerfri och ren natur”, tredje stycket: [...] skoter- och skidleder
separeras där så är möjligt. skall separeras. STF anser vidare [...] från motoriserad
nöjestrafik. STF:s hållning är att snöskoteråkning som nöjestrafik fullt ut skall vara
reglerad d v s ofri om inte annat anges samt att skoter- och skidleder skall separeras.
När dispens ges [...]
Tilläggsförslag 3:
— Att ändra i stycket ”Utgångspunkter”, fjärde stycket: [...] de globala målen och
Agenda 2030. för hållbar utveckling. Det innebär bland [...].
Tilläggsförslag 4:
— Att ändra i stycket ”1 Hållbar turism”: [...] lokalt producerad mat. Ett
helhetsperspektiv skall råda så att även delar som ingår i en kunds resa innan och efter
STF tillhandahåller sina komponenter tas i beaktande.
Styrelsens jämkade sig med tilläggsförslag 1.
Riksstämman beslutade att bifalla revideringen av STFs riktlinjer enligt styrelsens förslag
samt bifalla tilläggsförslag 1.
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Riksstämman beslutade att avslå tilläggsförslagen 2, 3 och 4.
Riksstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en kortare populärversion av
riktlinjerna.

§ 17 - Styrelsens förslag till ändringar i STFs stadgar (nomineringskommitténs
sammansättning samt rutiner för val av arbetsgrupp för beredande av val till
valberedning)
— Att tydliggöra nomineringskommitténs sammansättning genom att revidera stadgarna
§ 6, sjuttonde strecksatsen med följande tillägg i rött:
— val av 8 ledamöter samt 1 ordförande till nomineringskommittén för uppgifter

enligt § 5.
— Att ändra rutinerna för val av arbetsgrupp som bereder val av valberedning.
— Att ändringarna i stadgarna ska anses omedelbart justerade.

Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsförslag:
— Att revidera stadgarna enligt styrelsens förslag med en ändring: att arbetsgruppen för
att förbereda val av valberedning ska bestå av fem personer, varav en utses att vara
sammankallande.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsen förslag till ändringar i STFs stadgar för
nomineringskommitténs sammansättning samt rutiner för val av arbetsgrupp för beredande
av val till valberedning.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsförslaget.
Riksstämman beslutade att ändringarna i stadgarna ska anses omedelbart justerade.

§ 18 - Styrelsens rapport om justeringar av valperioden 2020
— Att godkänna rapporten om justering av valperioden 2020.
Styrelsens förslag:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsförslag från styrelsen:
— Att besluta att ge styrelsen mandat att göra eventuella justeringar av valperioden 2022
så att den anpassas på bästa sätt utifrån föreningens verksamhet.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsen förslag till justeringar av valperioden för 2020
samt tilläggsförslaget att ge styrelsen mandat att göra eventuella justeringar av valperioden
2022.
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§ 19:1.1 - Motion - Ny stuga i Vistasdalen
— Att utreda möjligheten till ny stuga i Vistasdalen i enligheten med motionen.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande:
— Att styrelsen ska ta kontakt med samebyn om möjligheten för samebyn att sommartid
ställa upp en tältkåta, med lite utrustning för övernattning, på föreslagen plats.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 19:1.2 - Motion - Turistutveckling tillsammans med Lapplandskommunerna
— Att STF söker samverkan med Lapplandskommunerna för gemensamma strategier
kring marknadsföring av Kungsleden och Lapplandskommunerna.
— Att STF i samverkan med Lapplandskommunerna och samebyarna utreder om
Kungsleden skulle kunna kompletteras med klassiska leder som ansluter mot öster och
väster.
— Att denna utredning även ser över möjligheten till gemensam finansiering via EUfonder.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 19:1.3 - Motion - Sopförbränning vid STFs fjällstugor
— Att STF ger frågan om avfallshantering och sopförbränning högre prioritet och utreder
den miljömässiga och hälsomässiga risken med sopförbränning inom föreningens
fjällverksamhet.
— Att styrelsen eftersträvar hög transparens i frågan om avfallsförbränning vid våra
fjällstugor och informerar om status och resultat av utredningen.
— Att uppdra STF att göra en ny bedömning i avvägandet mellan sopförbränning på
stugplatserna och transport av avfallet till kommunal avfallshantering såvida
utredningen skulle komma fram till ny information, t.ex. att det skulle visa sig att
riskexponering på plats är för hög.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
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Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande 1:
— Att uppdra styrelsen att innan nästa ordinarie riksstämma ta fram en plan för att
stegvis stoppa all förbränning av sopor vid alla STF:s fjällstugor med målsättningen
att all sopförbränning avvecklas inom en rimlig tid.
o 1) Med hänsyn till lokal miljöpåverkan, arbetsmiljö samt framtida lagstiftning
framstår det i dagsläget som den enda miljömässigt, socialt och ekonomiskt
hållbara vägen framåt.
o 2) STF kan lägga tid och resurser på ett tydligt mål med stort signalvärde
istället för att lägga tid och pengar på fortsatta utredningar och utformning av
mer specifika regler för avfallsförbränning, planerade rökgasanalyser och
andra eventuellt nödvändiga undersökningar och tekniska anpassningar.
Tilläggsyrkande 2:
— Att uppdra till styrelsen att tillse att otillåten bränning av avfall omedelbart upphör.
Styrelsen jämkande sig med tilläggsyrkande 1.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkande 1 men avslå tilläggsyrkande 2.

§ 19:1.4 - Motion - Övertäckning av elkabel i Tarfaladalen
— Att elkabeln som löper mellan Forskningsstationen och STF:s Fjällstuga i
Tarfaladalen (ca 1km) skall täckas över med stenar.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 19:1.5 - Motion - Utreda behov av hjärtstartare på större fjällstugor
— Att utreda vilka av STFs större stugplatser som kan vara lämpliga att utrusta med den
typ av hjärtstartare som stugvärdar och säkert många gäster redan blivit utbildade i att
använda, samt att harmonisera utbildningen så att alla stugvärdar kan utöva HLR och
använda en hjärtstartare.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
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Tilläggsyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag samt att STF kontaktar den lokala
Fjällsäkerhetskommittén om sponsring eller försäkringsbolaget som STF samarbetar
med.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen samt bifalla
tilläggsyrkandet.

§ 19:2.1 - Motion - Sov på din egen kudde!
— Att tillsätta en arbetsgrupp som får uppdraget att arbeta fram förutsättningar och
förslag på hur man ska tillskapa ställplatser för husvagnar, husbilar vid de av STFägda anläggningarna samt även hur en förändring av avtal mellan STF och dess
franchiseföretagare ska se ut.
— Att arbetsgruppen får uppdrag att undersöka hur samverkan kan ske med Caravan
Club, SCR eller andra aktörer inom branschen.
— Att arbetsgruppen ska överlämna förslag till beslut inför riksstämman 2022.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att avslå motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19:2.2 - Motion - Lyft fram fler kustpärlor!
— Att STF verkar för att lyfta fram mer okända destinationer vid kusterna och i
skärgården.
— Att STF ger besöksanledningar inom såväl natur som kultur för att skapa intresse hos
en bredare målgrupp.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

§ 19:2.3 - Motion - Se bokningar av boende och aktiviteter via inlogg
— Att STF arbetar för att anpassa hemsidan så att du kan se alla dina bokningar på en
inloggning.
— Att STF som alternativ till ovanstående, undersöker möjligheten att erbjuda alla
bokningar på en inloggning som en medlemsförmån.
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— Att STF arbetar för att anpassa hemsidan så att du från befintlig bokning av boende,
kan söka efter ledigt rum på andra datum ifall resplanen ändras.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

§ 19:2.4 - Motion - Barnfamiljsmärkning av boenden
— Att utreda möjligheten att Barnfamiljs-”märka” vandrarhem/hotell.
— Att utreda möjligheterna att underlätta sökfunktionen utifrån behoven för
barnfamiljer.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande:
— Att utreda möjligheterna att underlätta sökfunktionen utifrån behoven för barnfamiljer,
samt att vandrarhem kostnadsfritt ska få möjlighet att på STFs bokningssajt visa upp
vilken service till barnfamiljer de kan erbjuda t.ex. barnsäng.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 19:2.5 - Motion - STF behöver en maskot
— Att ta fram en egen maskot med tillhörande pedagogiska metoder för att nå ut till barn
och deras familjer.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att avslå motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19:2.6 - Motion - Lån av vandringsskor och fjällkläder
— Att STF utvecklar en service/tjänst ”Share Wear” för att låna eller hyra fjällkläder,
skidkläder och tillhörande skor på plats på utvalda STF boende i fjällvärlden. Prylar
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återanvänds. Allt som lånas/hyrs ut måste hålla fjällkvalitet - alla måste hållas varma
och torra på fjället oavsett storlek på plånbok. Utveckla digital bokning tillsammans
med bokning av logi och vandringspaket (Förslag 1).
— Alternativt att STF vidareutvecklar samarbetet med Fritidsbanken, som inte ser ut att
finns representerade i fjällvärlden idag. (Förslag 2).
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

19:3.1 - Motion - En offensiv vision
— Att STFs styrelse/ledning prioriterar ett utvecklingsarbete kring STFs nuvarande
vision och mission och tillsätter resurser för att utarbeta en ny offensiv vision och
framtida målbild.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

§ 19:3.2 - Motion - Klimatnödläge
— Att STFs riksstämma utlyser klimatnödläge som en symbol för att vi tar
klimatförändringarna på allvar och att vill se handling som svarar mot situationen.
— Att STF styrelse vidtar åtgärder som svarar mot den utökade ambitionen både vad
gäller verksamheten inom STF så väl som i STFs agerande utåt.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att motionens första att-sats ska avslås samt att motionens
andra att-sats ska bifallas.
— Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram tidsatta och kvantifierade klimatmål för STFs
verksamhet på både kort och längre sikt.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionens första att-sats och att
bifalla motionens andra att-sats.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge styrelsens i uppdrag att ta fram
tidssatta och kvantifierade klimatmål för STFs verksamhet på både kort och längre sikt.
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§ 19:3.3 - Motion - Biologisk mångfald
— Att styrelsen får i uppdrag att komplettera Hållbarhetspolicyn med en skrivning om
vårt stöd till fungerande ekosystem och en biologisk mångfald.
— Att styrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer med tips hur vi kan jobba med
fungerande ekosystem och en biologisk mångfald inom STF.
— Att styrelsen får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för fungerande ekosystem
och en biologisk mångfald inom STF.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att avslå motionens första och tredje att-sats samt bifalla
motionens andra att-sats.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Tilläggsyrkande:
— Att STF, med beaktande av nödvändiga prioriteringar, sammanställer tips till
boendeanläggningar och lokalavdelningar om hur de kan gynna biologisk mångfald.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionens första och tredje attsats samt bifalla motionens andra att-sats.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 19:3.4 - Motion - Värna om allemansrätten
— Att Svenska Turistföreningen initierar en utredning kring hur information kring
allemansrätten skulle kunna genomföras tillsammans med andra aktörer. Inriktningen
bör vara både mot svenska och internationella gäster.
— Att Svenska Turistföreningen utreder hur en nätbaserad utbildning skulle kunna
erbjudas till besökare i svenska fjällen och om denna skall vara ett krav för att köpa
boende i fjällstugor och 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.

§ 19:3.5 - Motion - Uppföljning av bifallna motioner från föregående Riksstämma
— Att inför varje ny Riksstämma göra en kort sammanfattning av vad föregående
stämmas bifallna motioner lett till i praktiken, och vad som ev återstår att göra.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen.
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Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

§ 19:4.1 - Motion - Samverkansavtal mellan Sveriges Hembygdsförbund och STF
— Att styrelsen får i uppdrag för att verka för ett samverkansavtal mellan Svenska
Turistföreningen och Sveriges Hembygdsförbund.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19:4.2 - Motion - Avisering av nya medlemmar direkt till lokalavdelningen
— Att lokalavdelning omedelbart ska informeras per mejl när STF centralt lägger in
medlem i lokalavdelning eller när medlem själv via hemsidan anmäler medlemskap i
lokalavdelning.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 19:4.3 - Motion - Miljöpris till engagerade lokalavdelningar
— Att Årets Kudde kompletteras med ett pris för miljöengagemang hos
lokalavdelningarna.
— Att styrelsen får i uppdrag att ta fram regler och kriterier för lokalavdelningarnas
miljöpris.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad.
— Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram regler, kriterier och utformning av ett
hållbarhetspris för lokalavdelningarna.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad samt att ge
styrelsen i uppdrag att ta fram regler, kriterier och utformning av ett hållbarhetspris för
lokalavdelningarna.
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§ 19:4.4 - Motion - Förstärkning av lokalavdelningarnas medlemsvård
— Att aktivitetsbidraget för godkänd aktivitet höjs rejält.
— Att även bidraget per deltagande STF-medlem höjs.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
§ 19:4.5 - Motion - Utveckla en ”karta- och kompass-skola”
— Att STF anpassar befintligt material om karta och kompass så att det blir mer lättläst,
alternativt tar fram ett nytt material om detta bedöms lämpligare.
— Att STF kompletterar befintligt material om karta och kompass, med material som kan
tilltala barn och unga.
— Att STF lyfter fram kunskap om karta, kompass och val av färdväg i ett bredare
sammanhang än enbart i kontexten fjällsäkerhet.
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla motionen.
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.

§ 19:5 - Styrelsens förslag till uttalande av STFs stämma
— Att göra ett uttalande i enlighet med styrelsens förslag
— Att ge styrelsen i uppdrag att i tillämpliga delar inarbeta de synpunkter som kommer

fram i diskussionen av förslaget till uttalande.
Styrelsens förslag till uttalande:
Svenska Turistföreningen (STF) tror på Sverige. Det har vi gjort i 135 år. Nu vill vi tro
på en sommar med ett ansvarsfullt resande inom Sverige och en ansvarsfull besöksnäring. En
sommar där vi fortsätter på Sveriges uttalade strategi, med ett öppet samhälle där både
näringsidkare och den enskilda individen behöver ta ett stort eget ansvar.
Under våren har svenska folket utifrån myndigheternas tydliga direktiv tagit stort ansvar för
vår gemensamma folkhälsa. Vi har den största respekt för den svenska sjukvårdens situation
och alla som personligen drabbats. Men nu är det dags att lyfta ytterligare ett folkhälsoperspektiv i kampen mot covid-19 – människors behov av rekreation och utomhusvistelse
efter en vår fylld av ensamhet, instängdhet och fysisk distansering. Människors behov
av återhämtning genom miljöombyte och att uppleva något bortom sitt närområde.
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Att genomleva en sommar där alla förväntas stanna hemma i sina lägenheter eller på
villatomter vore direkt förödande. Precis som en situation där allmänna ytor och badplatser i
mer tätbefolkade områden blir överfyllda av människor som uppmanas stanna hemma i sitt
närområde. En sådan sommar riskerar inte bara att få stora konsekvenser när det kommer till
psykisk ohälsa, ansträngda familjerelationer och otrygghet. När många människor trängs på
liten yta riskerar detta också att bidra till ökad smittspridning.
Budskapet bör istället vara:
- Till kommuner och regioner:
Förbered era stränder, parkeringsplatser, stadskärnor, besöksmål, cykel- och vandringsleder så
att de går att besöka på ett ansvarsfullt och ordnat sätt. Skapa en nära samverkan och dialog
med lokalsamhället för att möjliggöra ett ansvarsfullt turistande.
- Till besöksnäringen och branschorganisationer:
Förbered er och era verksamheter för att kunna ta emot besökare under trygga former, med
fokus på utevistelse, förstärkta hygienrutiner och att fortsatt kunna hålla avstånd.
- Till besökarna:
Förbered er på att vara ansvarsfulla besökare som tar hänsyn till rekommendationer och
föreskrifter som syftar till att skapa ett tryggt och säkert resande, både för dig själv,
andra gäster och alla som jobbar och verkar inom besöksnäringen.
Klockan tickar och alla sitter just nu och bara väntar på ett besked. Sverige har visat
omvärlden att när vi får en tydlig riktning från regering och myndigheter så agerar vi därefter.
Nu behövs en ny riktning - för folkhälsans skull, för jobbens skull, för besöksnäringens skull,
för Sveriges framtids skull.
Uttalande från Svenska Turistföreningens riksstämma 2020
Styrelsens förslag:
— Att föreslå riksstämman att bifalla styrelsens förslag till uttalande
Huvudyrkande:
— Att bifalla styrelsens förslag
Uttalandet tillgängliggjordes för deltagarna kvällen den 10 maj 2020.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till uttalande samt ge styrelsen i uppdrag
att i tillämpliga delar inarbeta de synpunkter som kommer fram i diskussionen av förslaget till
uttalande.
Medlemsombud Richard Scharff reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Jag
känner mig för obekväm med styrelsens skarpa formuleringar som bekräftades i Pias inlägg.
Jag vill därför inte stå bakom uttalandet och skulle vilja reservera mig mot det. Hoppas det
kan respekteras.”
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§ 20 - Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
Pia Jönsson Rajgård som ordförande (omval, men nyval som ordförande)
Peter Fredman som vice ordförande (omval, men nyval som vice ordförande)
Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseordförande respektive vice ordförande för
en mandatperiod på två år enligt valberedningens förslag.
Andreas Aronsson som ledamot (omval)
Britt-Marie Ahrnell som ledamot (nyval)
Ingrid Petersson som ledamot (omval, tidigare vice ordförande)
Linda Bengtsson som ledamot (nyval)
Putte Eby som ledamot (omval)
Martin Sundin som ledamot (nyval)
Mary Juusela som ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på två år
enligt valberedningens förslag.

§ 21 - Val av revisorer och suppleanter för dem
Auktoriserad revisor: Anna Wergelius (omval men nyval som ordinarie revisor)
Lekmannarevisor: Börje Nieroth (omval)
Suppleant för auktoriserad revisor: Angelica Stööp (nyval)
Suppleant för lekmannarevisor: Torsten Arvidsson (nyval)
Riksstämman beslutade att välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt
valberedningens förslag.

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

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

§ 23 - Val till nomineringskommittén
Susanne Andreasson, ordförande (omval)
Götaland:
Anita Högegård, (omval)
Börje Eriksson (nyval)
Carina Johnsson (nyval)
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Svealand:
Olle Rydell (omval)
Richard Scharff (omval)
Norrland:
Christer Norde (omval)
Elisa Lundin (nyval)
Marcus Lidström (omval)
Riksstämman beslutade att välja dessa nio till nomineringskommittén enligt valberedningens
förslag.

§ 24 - Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
Beredningsgruppens ordförande Curth Eriksson presenterade förslaget till ledamöter i
valberedningen.
Göran Forsell, ordförande och sammankallande (omval)
Håkan Söderman, ledamot (nyval)
Johanna Lavett, ledamot (omval)
Li Holmberg, ledamot (nyval)
Ulrika Hallesius, ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till valberedningen enligt
beredningsgruppens förslag.

§ 25 - Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedningen
Ombuden föreslog nedanstående personer till arbetsgruppen.
Gunnel Ragnhult, sammankallande (nyval)
Hans Rynnel, ledamot (nyval)
Lisa Lindblom, ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till arbetsgrupp för beredande av val
till valberedningen.

§ 26 - Riksstämmans avslutande
Styrelsens nytillträdde ordförande Pia Jönsson Rajgård avtackade följande personer:
Styrelseordförande: Peter Nygårds
Styrelseledamot: Sara Revell Ford
Styrelseledamot: Anna Klingspor
Suppleant lekmannarevisor: Magnus Eriksson
Nomineringskommittén: Camilla Jönsson, Ingrid Lönn, Merja Bergwall
Valberedningen: Gunnel Ragnhult, Ola Bergqvist, Kristina Ljungros
Mötesordförande: Alexandra Hjortswang
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Styrelseordföranden tackade även STFs ledning och personal för deras deltagande på
riksstämman och lämnade över ordet till tillträdande generalsekreterare Maria Ros Jernberg.
Maria passade på att tacka följande personer:
Projektledare/mötesstöd: Erik Wagner
Mötesstöd: Anna Heimersson
Mötessekreterare: Sara Wangler
Quizmaster: Catharina Lindberg, Maria Lidberg
Därefter höll nya styrelseordförande Pia Jönsson Rajgård ett avslutande tal och förklarade
2020 års stämma avslutad.

Enligt uppdrag:

Sara Wangler

Justeras:

Alexandra Hjortswang

Alexandra Hjortswang

Richard Scharff

Richard Scharff

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson
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RIKTLINJER
för Svenska Turistföreningen i
turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor

Antaget på STFs riksstämma 14 maj 2006
Reviderat på STFs riksstämma 13 maj 2012
Styrelsens förslag till revidering av STFs riktlinjer som presenterades
i handlingarna till STFs riksstämma 10 maj 2020
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Sammanfattande riktlinjer
STF ska verka för en hållbar utveckling där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och
miljömässiga perspektiv. Samtidigt ska STF företräda medlemmarnas intressen i
frågor där olika mål kan stå i konflikt med vararandra. Styrelsen för STF har därför
identifierat fyra områden där det är särskilt angeläget att utveckla STFs
ståndpunkter. Riktlinjerna ska ge medlemmar och anställda en kompass över de
värden föreningen vill verka för. De sammanfattas översiktligt på denna sida, men
för en fullständig redogörelse hänvisas till hela dokumentet RIKTLINJER för
Svenska Turistföreningen i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor.
1. Hållbar turism
STF ska verka för en hållbar turism och erbjuda resmål, boende, aktiviteter och
andra produkter som medför minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen. Det
innebär att STF ska verka för att turismutvecklingen i Sverige positivt bidrar till
natur- och kulturmiljöer och lokala samhällen. STF vill särskilt lyfta fram betydelsen
av hållbara transporter och bra kommunikationer, en effektiv energianvändning och
lokalt producerad mat.
2. Friluftsliv för alla
STF verkar för ett friluftsliv som är attraktivt och tillgängligt för många olika
grupper i samhället. Det innebär goda möjligheter till naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och kultur oberoende
av ekonomiska, fysiska och andra förutsättningar. Det är därför viktigt att människor
har god tillgång till närområden för rekreation där de bor. STF vill också lyfta fram
betydelsen av en bullerfri och ren natur i samband med friluftsliv.
3. Tillgänglig natur och kultur
Landskapets tillgänglighet är av stor betydelse medlemmarnas möjligheter till naturoch kulturturism. Därför vill STF värna allemansrätten och verka för ett
ändamålsenligt strandskydd som tar tillvara på friluftslivets intressen. STF är positiv
till inrättandet av leder av bra kvalitet för olika aktiviteter. Även information och
annan vägledning är viktig för tillgängligheten och bidrar till en ökad säkerhet.
4. Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer
STF anser att det är angeläget att värdefulla natur- och kulturmiljöer inventeras,
bevaras och synliggörs. Vid inrättande av nationalparker, naturreservat och andra
former av skydd för natur och kultur ska stor hänsyn tas till friluftslivets behov, både
vad gäller olika former av tillrättaläggning och möjligheten att uppleva orörd natur.
Rollfördelning inom STF
Många av de frågor riktlinjerna omfattar kräver samverkan mellan STFs olika
engagemangsformer, styrelsen och kansliet. Detta finns närmare beskrivet
avslutningsvis i STFs Riktlinjer för turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor.
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Riktlinjernas syfte och utformning
STF anser att det är en angelägen uppgift för föreningen att bevaka och delta i
utvecklingsarbetet kring turism, friluftsliv samt tillgänglighet och skydd av naturoch kulturmiljöer, så att det prioriteras i samhällsplaneringen för medlemmarnas
bästa. Syftet med Riktlinjerna är att ge medlemmar och anställda en kompass över de
värden föreningen vill verka för.
Riktlinjerna är organiserade efter fyra områden:
1.
2.
3.
4.

Hållbar turism
Friluftsliv för alla
Tillgänglig natur och kultur
Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer

I ett avslutande avsnitt beskrivs rollfördelningen mellan föreningens olika aktörer
(lokalavdelningarna, styrelsen, kansliet, medlemsombud mm).
STFs verksamhet ska styras i enlighet med Riktlinjerna i detta dokument, vilket
förtydligas i STFs verksamhetsinriktning samt olika interna styrdokument
omfattande bland annat varuinköp, avfallshantering, energisystem och
motorfordonsanvändning med sikte på att minimera miljöbelastningen och främja en
mer hållbar utveckling av verksamheten.
Riktlinjerna fastställdes vid 2006 års riksstämma och reviderades med tillägg för
turism- och energifrågor på riksstämman 2012. En mer genomgripande revidering
gjordes till riksstämman 2020.

Utgångspunkter
Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse
av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige (§1 Ändamål och uppgifter).
STF gör detta genom att; främja och utveckla friluftsliv 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 hållbar
turism; erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande
aktiviteter; och i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra
verksamhetsområden.
STF är en av Sveriges största ideella föreningar. Sedan 1885 har vi gjort det möjligt
för fler att upptäcka Sveriges natur- och kultur. För att göra det på ett bra sätt också i
framtiden kommer krävas bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra
boenden runt om i landet, att vi slår vakt om landskapets natur- och kulturvärden
samt tillgänglighet genom allemansrätten, och inte minst att vi ger inspiration och
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guidning till nya äventyr och upplevelser. Det är också viktigt att STF bildar opinion
kring frågor som är av stor betydelse för verksamheten och medlemmarnas intressen.
Allt fler människor reser och STF verkar inom en växande och allt mer
konkurrensutsatt besöksnäring. Det skapar många möjligheter, både socialt och
ekonomiskt, men kan också innebära utmaningar för exempelvis miljö och
lokalsamhällen. En mer hållbar turism är på lång sikt en ödesfråga, både för näringen
och människors möjligheter att resa och uppleva nya platser. Här kan STF, och inte
minst alla medlemmar, positivt bidra till utvecklingen på flera sätt.
En utgångspunkt för all verksamhet inom STF är därför att verka för en mer hållbar
utveckling i enlighet med de globala målen och Agenda 2030. Det innebär bland
annat att hänsyn ska tas till ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv.
Samtidigt är det viktig att STF företräder medlemmarnas intressen i frågor där olika
mål eventuellt står i konflikt med vararandra. Styrelsen för STF har därför
identifierat fyra områden där det är särskilt angeläget att utveckla STFs
ståndpunkter, vilka utvecklas i nedanstående riktlinjer.
Gränsen mellan turism och friluftsliv är sällan skarp. Med friluftsliv menas vistelse
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan
krav på tävling. Många av STFs medlemmar utövar friluftsliv, dels med
lokalavdelningen på hemmaplan, men kanske framför allt som natur- och
kulturturister i samband med besök på STFs anläggningar. Friluftsliv kan vara
många olika aktiviteter, sommar som vinter, och sker i olika miljöer. Friluftsliv kan
bidra till regional utveckling genom naturturism, bättre folkhälsa, välbefinnande och
kunskap om naturen och kulturarvet. Därför är det viktigt för STF att bevaka
förutsättningarna för våra medlemmar att utöva friluftsliv. En viktig utgångspunkt i
det avseendet är de tio målen för främjande av friluftsliv i Sverige som riksdagen
beslutat om (www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen).
Såväl turism som friluftsliv är beroende av god tillgång till natur- och kulturmiljöer
av hög kvalitet. Åtskilliga, inte minst bland STFs medlemmar, anser att natur- och
kulturupplevelser ger förbättrad livskvalitet. Tillgång till natur och kultur lockar
människor till aktiviteter som också främjar hälsan. Den attraktiva miljön, natur- och
kulturupplevelserna behöver då finnas inte bara på avstånd, dit människor reser
under sin semester, utan också i bostadens närmiljö. Sveriges riksdag har beslutat om
16 miljökvalitetsmål (www.sverigesmiljomal.se), varav åtta innehåller preciseringar
kring friluftsliv. STF ställer sig positiv till miljömålen eftersom fungerande
ekosystem, biologisk mångfald och god hushållning med naturresurserna är
grundläggande förutsättningar för den turism STF representerar.
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1. Hållbar turism
STF ska generellt verka för en hållbar turism och erbjuda resmål, boende, aktiviteter
och andra produkter som medför minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen.
Det innebär att STF ska verka för att turismutvecklingen i Sverige positivt bidrar till
natur- och kulturmiljöer och lokala samhällen. STF ska dessutom verka för att
kriterier och principer för en hållbar turism vidareutvecklas och tillämpas av såväl
STF som andra aktörer inom svensk besöksnäring, offentliga organisationer och
civilsamhället. För uppnå detta är det angeläget att STF är en aktiv part i
framtagande och genomförande av strategiska initiativ och utvecklingsarbete
initierat av såväl den politiska ledningen (på alla nivåer) som besöksnäringen och
organisationer inom friluftslivs- natur- och kultursektorerna.

Hållbara transporter och bra kommunikationer
Turism bygger på att människor förflyttar sig till och från olika platser. I linje med
en hållbar utveckling av svensk turism så understryker STF vikten av hållbara
transporter och bra kommunikationer till attraktiva natur- och kulturområden i hela
Sverige. STF ska verka för fler och bättre kollektiva transportmöjligheter till
boenden och attraktioner. Andra former av infrastruktur såsom leder för vandring,
skidåkning, cykling, paddling m.m. samt platsrelaterad information fyller en viktig
funktion för naturens och kulturens tillgänglighet och människors möjligheter till
upplevelser, men också som skydd från oönskad påverkan. En väl utbyggd digital
infrastruktur i hela Sverige är också till gagn för en mer hållbar turism i framtiden.
STF anser att samhället tillsammans med besöksnäringen och friluftslivets olika
aktörer har en viktig uppgift att ta ansvar för infrastruktur och information som
bidrar till en mer hållbar turism och ökar tillgängligheten för människor med olika
behov och intressen.

Effektiv energianvändning
En hållbar natur- och kulturturism har många beröringar med de energifrågor som
dagens samhälle brottas med. Det gäller inte minst omställningen från fossila
bränslen till förnybara energikällor. Turismen i sig innebär energiförbrukning
eftersom det krävs någon form av transport till och från resmålet, uppvärmning av
boenden etc. Samtidigt är en del av turismens tjusning just upplevelsen av nya
platser som stimulerar till möten mellan människor. STF ska i sin egen verksamhet
så långt som möjligt eftersträva miljövänliga transportmedel, låg energiförbrukning
och miljövänliga energikällor.
Olika energisystem påverkar också rekreationslandskapet på olika sätt, inte minst
visuellt genom t.ex. vattenkraft och etablering av vindkraftsparker. STF stödjer
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förnybara energikällor, men anser samtidigt att stor hänsyn ska tas till friluftslivet
och turismens intressen vid nya etableringar.

Lokalt producerad mat
Mat utgör en viktig del i den turistiska upplevelsen och en stor mängd livsmedel
hanteras på STFs anläggningar, också i väglöst land. Därför är det särskilt viktigt att
hantering av livsmedel blir så hållbar som möjligt, i alla led där STF kan påverka.
Här finns också väsentliga målkonflikter. Produktion av animaliska livsmedel bidrar
exempelvis till utsläpp av växthusgaser samtidigt som olika former av betesdjur
fyller en viktig funktion för det öppna landskapet och kan skapa arbetstillfällen
lokalt. Den lokala och regionala avvägningen i denna fråga blir därför av stor
betydelse. Mat som STF hanterar ska i möjligaste mån vara producerad lokalt. I
STFs egen verksamhet ska alternativ till animaliska livsmedel ha en framträdande
plats och presenteras på ett attraktivt sätt.

2. Friluftsliv för alla
STF främjar medlemmarnas intresse och möjligheter till natur- och kulturturism
bland annat genom att verka för ett friluftsliv som är attraktivt och tillgängligt för
många olika grupper i samhället. Det innebär goda möjligheter till naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och kultur oberoende
av ekonomiska, fysiska och andra förutsättningar. STF vill verka för en ökad
mångfald inom friluftslivet som speglar utvecklingen i samhället i stort. En viktig
förutsättning för det är att människor har god tillgång till områden för rekreation där
de bor. STF vill också lyfta fram betydelsen av en bullerfri och ren natur i samband
med friluftsliv.

Närområden för rekreation
För människors hälsa och välbefinnande är det viktigt att närmiljön stimulerar till
fysisk aktivitet och till andra upplevelser utanför hemmet. Genom friluftsliv i
närområdet minskas också behovet av långa och energikrävande transporter. Det är
därför angeläget att mark och vatten i tätorternas närhet hålls tillgängliga för
friluftsliv, att skogarnas sociala värden beaktas, och att det finns öppna marker i
form av ett rikt och tillgängligt odlingslandskap. Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för människor. Grönområden ska tas
till vara och utvecklas, vilket är särskilt angeläget i regioner med stark urbanisering.
Här har kommunerna ett särskilt ansvar, bland annat genom plan- och bygglagen.
STF understryker att bevarande och skapande av fler närområden för rekreation är en
viktig uppgift för den nationella, regionala och kommunala samhällsplaneringen. Det
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behöver finnas god tillgång på tillrättalagda områden, så att också människor som
inte har så stor naturvana på ett inspirerande och tryggt sätt kan ge sig ut i naturen.
STF anser att naturreservat kan behöva inrättas för att tillgodose dessa behov,
inklusive parkeringsplatser, markerade stigar, vandrings- och cykelleder samt
rastplatser och liknande. För närvarande har Sverige bara en nationalstadspark,
Ekoparken norr om Stockholms innerstad. STF anser att fler bör inrättas.

Bullerfri och ren natur
Enkelt förklarat kan buller anses vara oönskat ljud. Buller kan uppstå i många olika
situationer beroende på ett flertal faktorer utöver den faktiska ljudnivån. STF menar
att grundprincipen ska vara människors rätt att uppleva bullerfri, ostörd och ren
natur. Det innebär att STFs egna transporter och andra arbeten som medför buller
begränsas och så långt som möjligt samlas till särskilda platser och/eller tider där
minsta möjliga störning uppstår. Det innebär också att STF inte skall stå som
arrangör för aktiviteter där miljöstörande motorfordon är den huvudsakliga
transporten eller upplevelsen. På följande områden anser STF att det är särskilt
angeläget att verka för en bullerfri miljö:
- Utbredningen av tätorter innebär i många fall ett ökat inslag av buller. STF menar
därför att samhällsplaneringen i högre grad ska värna om rekreationsområden i, och i
närheten av tätorter, där människor kan komma ut i en avkopplande, bullerfri och ren
natur. De ska också ha möjlighet att i vissa områden möta utmaningen att ta sig fram
på naturens villkor.
- Snöskotrar är en källa till buller, särskilt i fjällens mer öppna landskap. Även
avgaser från snöskotrar upplevs ofta som störande. Fastän snöskoterkörning inte
omfattas av allemansrätten, anses den genom terrängkörningslagen i princip vara fri
på snötäckt mark så länge växtlighet eller mark inte tar skada. En varierande grad av
restriktioner finns dock i regleringsområden. Snöskotern kan vara ett viktigt
transportmedel i de nordliga landskapen, både för nytto- och nöjestrafik. STF anser
att snöskoteråkning ska ske på ett sätt som minimerar störningen för andra
friluftsutövare. Det innebär att fri körning utanför leder endast ska tillåtas i särskilda
områden och att skoter- och skidleder separeras där så är möjligt. STF anser vidare
att det är viktigt med sammanhängande natur- och friluftsområden som är helt
fredade från motoriserad nöjestrafik. När dispens ges för nyttotrafik med snöskoter
eller vessla i områden där körning annars inte får ske (t.ex. för varu- eller
persontransporter till en anläggning), anser STF att dispensen bör utformas så att
störningen blir så liten som möjligt.
- Motoriserad färd på vatten kan också orsaka buller. Det gäller inte minst mot
bakgrund av ökningen i antalet vattenskotrar som också innebär en ökad risk för
olyckor med andra friluftsutövare. Höga hastigheter utgör en fara för både
människor och djur på vattnet, ger mer buller och föroreningar. STF anser att
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tillträde och hastigheter bör regleras i särskilt skyddsvärda områden så att
motoriserad färd på vatten inte medför oönskat buller eller störningar för andra. Vad
gäller vattenskotrar menar STF att länsstyrelserna, som beslutar om undantag från
det allmänna förbudet utanför farleder, ska vara restriktiva i sin tillståndsgivning
med hänsyn till andra friluftsutövare.
- Lufttrafik av olika slag, särskilt på låg höjd, kan vara en väsentlig källa till buller.
Överflygning och landning med framför allt helikopter upplevs av många som
störande. Ett växande problem utgörs av helikopterturer till fjällområden som i
övrigt skyddas mot buller och där många andra besökare högt värdesätter att
naturupplevelsen är ostörd. STF anser att all lufttrafik på låg höjd ska företas på ett
sätt som minimerar buller och andra störningar för djurliv och friluftsutövare. Där
motortrafiken på marken eller vattnet är begränsad bör en motsvarande kanalisering,
eller i vissa områden avstängning, införas när det gäller överflygning och landning.
När flygningen kanaliseras, ska väg och höjd väljas så att störningen längs
vandrings- och skidleder minimeras.

3. Tillgänglig natur och kultur
Natur- och kulturlandskapets tillgänglighet är av stor betydelse för STF och
medlemmarnas möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. Detta säkerställs
bland annat genom allemansrätten, strandskyddet och tillgången till väl underhållna
leder. Även information och annan vägledning är viktig för tillgängligheten och
bidrar till en ökad säkerhet.

Värna allemansrätten
STF anser att allemansrätten utgör en hörnsten i det nordiska, icke motoriserade
friluftslivet, och är viktig att bevaka för våra medlemmars möjligheter att vistas ute i
naturen. Allemansrätten innebär en rätt att fritt och utan betalning vistas på annans
mark eller vatten och att tillgodogöra sig vissa naturprodukter som svamp, bär och
blommor så länge det inte bryter mot någon lagbestämmelse (t.ex. rörande hemfrid,
skadegörelse, nedskräpning eller fridlysning). STF slår därför vakt om ett hänsynsfullt och hållbart utnyttjade av allemansrätten – ett ”allemansansvar”. Det innebär
bland annat respekt för pågående markanvändning och god dialog med markägare
där så är praktiskt möjligt.
Allemansrätten är också av stor betydelse för natur- och kulturturismen i Sverige.
Det gäller inte minst föreningars och företags möjligheter att arrangera turer på
annans mark. Allemansrätten kan utnyttjas även kollektivt i organiserad form enligt
Högsta Domstolens forsränningsdom från 1996. Nyttjandet enligt Allemansrätten får
inte innebära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt till fastighet tillfogas
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nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland sammanfattas med
uttrycket inte störa, inte förstöra. STF anser att en god dialog mellan arrangörer av
turism och markägare alltid ska eftersträvas för att möjliggöra samarbeten och
undvika onödiga störningar.

Ändamålsenligt strandskydd
Strandskyddet har stor betydelse för möjligheten att från land komma till eller från
vatten, att vistas i strandregionen samt att bada och göra strandhugg. STF anser
därför att strandskyddet är viktigt att värna för att ta tillvara medlemmarnas
möjligheter till natur- och kulturupplevelser. Strandskyddet har två syften: dels att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. STF ställer
sig bakom en differentiering av strandskyddet som innebär en inskränkt
dispensgivning i områden med högt exploateringstryck, men öka möjligheten till
dispens för främjande av landsbygdsutveckling i andra delar av landet där trycket är
lägre. För att inte tillgången till stränder steg för steg ska minska anser STF att
dispenser utanför redan ianspråktagen mark bör ges synnerligen restriktivt i områden
som har stor betydelse för friluftslivet.

Leder av bra kvalitet
STF är positiv till inrättandet av leder för olika aktiviteter (skidåkning, vandring,
cykling, kanotfärder mm) och anser att offentliga aktörer (staten, kommuner) har ett
stort ansvar för underhåll av leder med allemansrättsligt nyttjande, men ser också
positivt på samarbeten med friluftslivets och besöksnäringens organisationer där så
är motiverat.
I Sverige finns ett stort antal leder som används för friluftsliv och naturturism. Det
statliga ledsystemet i fjällen omfattar mer än 500 mil leder för vandring, skidåkning
och snöskoter. Utanför fjällen finns ytterligare cirka 1500 – 2000 mil långfärdsleder.
Leder gör naturen mer tillgänglig, särskilt för personer med liten erfarenhet av
friluftsliv. Genom inrättandet av leder dragna i lämpliga terrängavsnitt förbättras
möjligheterna att hindra markförstörelse under barmarksperioder, t.ex. från
terrängcyklar.
STF anser också att leder fyller en viktig funktion att informera besökarna om
platsen, dess natur och kultur. Leder bör därför vara försedda med skyltar, eller på
annat sätt genom digital teknik, berätta om intressanta natur- och kulturfenomen.
Lederna är också viktiga för att höja säkerheten, särskilt i fjällen, något som STF
aktivt verkar för.
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4. Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer
Gränsen mellan naturvärden och kulturvärden är sällan skarp. Många urbana
rekreationsmiljöer präglas av höga kulturvärden, men även fjällen, kusterna och
skogslandet utgör i de flesta fall en blandning av värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Från en turistisk synpunkt är samspelet mellan natur och kultur oerhört
betydelsefullt. STF anser att det är angeläget, inte minst för att stimulera en hållbar
turism, att värdefulla natur- och kulturmiljöer inventeras, bevaras och synliggörs. I
grunden är detta ett ansvar för den offentliga sektorn, men STF bör genom sin
verksamhet bidra till att natur och kulturmiljöer i Sverige blir kända, besökta och
bevarade. Vid inrättande av nationalparker och naturreservat ska stor hänsyn tas till
friluftslivets behov, både vad gäller olika former av tillrättaläggning och möjligheten
att uppleva orörd natur. När områden angetts vara av riksintresse ska hänsyn tas även
till intresset hos människor som inte bor på orten.
- STF är positiv till inrättandet av naturreservat både för att säkra tillgången till
värdefull natur för friluftsliv och turism, men också för att genom föreskrifter skydda
naturen mot alltför intensivt slitage eller annan negativ påverkan.
- STF anser att nationalparker utgör en bra förvaltningsform för att bevara värdefull
natur och stimulera till friluftsliv och turism. Fler områden bör därför göras till
nationalparker, särskilt i fjällen och kustlandskapen. STF anser att kravet på statligt
ägande kan lägga hinder mot utvidgandet och bildandet av nationalparker och att
detta krav därför borde kunna slopas.
- STF anser att de nu existerande världsarven ska värnas och tillgängliggöras för en
hållbar natur- och kulturturism. De flesta av Sveriges världsarv är helt eller delvis
kulturellt motiverade, men några av dem, t.ex. Laponia, representerar ett värdefullt
”rörelsearv” med natur och kultur i samspel. Dessa värden bör STF särskilt
uppmärksamma.
- Kulturskatter kan skyddas genom att bli kulturreservat, byggnadsminne, kyrkligt
kulturminne eller fast fornlämning. De kan också göras till nationalstadsparker. STF
anser att dessa möjligheter bör utnyttjas i större omfattning, både för att det skulle
öka skyddet och för att det skulle fästa människors uppmärksamhet på besöksmålen.
Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer innebär ofta en ökad grad av
tillrättaläggning i form av naturum, vindskydd, leder, broar, skyltar mm. Detta ser
STF positivt på. Denna typ av service till besökarna bör utvecklas i dialog eller
samarbete med lokala aktörer inom besöksnäringen. Samtidigt anser STF att det
också är viktigt med attraktiva natur- och friluftsområden som inte är tillrättalagda,
utan även i framtiden ger besökaren möjlighet att ta sig fram helt på naturens villkor.
Sådana områden bör finnas inte bara i avlägsna trakter utan även inom räckhåll för
goda kommunikationer.
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Rollfördelning inom STF
I Riktlinjerna har fokus i huvudsak lagts på fyra områden där STF nationellt,
regionalt och lokalt har möjlighet att påverka utvecklingen i enlighet med
ändamålsparagrafen och ge medlemmarna tillgång till natur- och kulturupplevelser. I
många av dessa frågor krävs en samverkan mellan STFs olika engagemangsformer,
styrelsen och kansliet.
STFs lokala verksamheter ska känna sig stimulerade och engagerade i att syssla med
bevakning av turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor. Medlemmarna upplever då
att deras intressen bevakas på hemmaplan eller inom deras intresseområde, vilket
ökar värdet av medlemskapet och viljan för att medverka och engagera sig ökar. De
lokalavdelningar, som har tillgång till personella resurser och kompetens att utöver
den sedvanliga programverksamheten ägna sig åt turism-, frilufts-, natur- och
kulturfrågor, bör därför uppmuntras att göra detta. Ett aktivt påverkansarbete lokalt
och nationellt ger också ökade möjligheter att värva nya medlemmar till STF.
För att på bästa sätt nå framgång inom ett påverkansarbete behövs en ansvars- och
kompetensfördelning mellan medlemsombuden, styrelsen, kansliet, lokalavdelningar
och enskilda medlemmar.

Lokalavdelningarna och andra intresseföreningar inom STF
Lokalavdelningarna och andra intresseföreningar inom STF (t.ex.
stugvärdsföreningen) kan bevaka turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor inom sina
områden, följa den lokala och regionala planeringen, bedöma behovet av insatser,
agera i mediala sammanhang (traditionell eller sociala media), ordna utflykter till
hotade områden för att på den vägen väcka intresse och opinion, göra framställningar
eller överklaga hos kommuner, regioner eller länsstyrelser i fråga om
områdesbestämmelser, planer och tillstånd.
Kansliet ska alltid kontaktas när en lokalavdelning eller intresseförening inom STF
ser att en fråga som väckts kräver nationell påverkan eller står i konflikt med andra
delar i Riktlinjerna. På samma sätt ska kansliet alltid ge lokalavdelningar och andra
intresseföreningar inom STF stöd när en lokal fråga väckts som kräver nationell
påverkan.

STF centralt (styrelse, generalsekreterare och kansli)
STF arbetar löpande med opinionsbildning som ligger i linje med Riktlinjerna samt
med de frågor som väckts på annat sätt (exempelvis statliga utredningar, lagförslag,
nationella, regionala- och lokala initiativ med mera). STF centralt har också
huvudansvaret för frågor som är av riksintresse, oavsett var i organisationen frågan
väckts.
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Precis som att lokalavdelningarna och andra intresseföreningar inom STF ska se den
centrala nivån som en kompetensförstärkare och samtalspartner gäller omvänt. Att
driva påverkansarbete nationellt genom att vara lokalt förankrad ska ses som en
fördel och självklarhet för mobilisering och kraftsamling. Förankring i nationella
frågor ska ges den tid som krävs, men ställer också krav på att lokalavdelningar och
intresseföreningar inom STF är aktiva och engagerade när så behövs.

Medlemsombud
Medlemsambuden har en viktig roll att fylla mellan riksstämmorna genom att vara
närvarande i de diskussioner och frågor som initierats både inom ramarna för
påverkansarbetet med Riktlinjerna och med frågor som väcks av STF centralt.
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