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Förslag till stämmouttalande 

Huruvida riksstämman har gjort ett så kallat stämmouttalande eller inte har varierat från 

stämma till stämma. Ibland har frågan om stämmouttalande kommit upp under själva 

stämman. Till årets stämma lägger styrelsen fram ett förslag till stämmouttalande i 

förväg. Förslaget utgår från den föreslagna visionära målbilden och mynnar ut i frågor 

som handlar om kollektivtrafik. Om stämman väljer att anta förslaget till visionär 

målbild känns det relevant att berätta om detta för omvärlden. Och eftersom STF har 

valt att göra frågan om kollektivtrafik till sin ”valfråga” under valåret 2022 är det ett bra 

tillfälle att lyfta det perspektivet.  

 

Vi lever dock i en omvärld som i skrivande stund är mycket orolig. Det pågår ett krig i 

vårt grannland Ukraina. Styrelsen vill därför förbehålla sig rätten att dra tillbaka 

förslaget till stämmouttalande om vi bedömer att det helt enkelt inte är lämpligt att göra 

ett uttalande likt detta vid tiden för stämman. Likaså vill styrelsen flagga för 

möjligheten att föreslå en annan typ av uttalande beroende på vad som händer i vår 

omvärld.  

 

Förslag till beslut 

 

Riksstämman föreslås besluta att  

- anta förslaget till stämmouttalande som sitt  

 

 

STF vill kunna tillgängliggöra hela Sverige, året om 
Uttalande från STFs riksstämma 2022 

 

Svenska Turistföreningen (STF) gör det möjligt för fler att upptäcka Sverige. Med våra 

boenden, lokalavdelningar och tusentals ideella eldsjälar i hela landet gör vi skillnad. 

Men för att det ska bli möjligt att på riktigt upptäcka hela Sverige hållbart behöver vi ha 

en bättre kollektivtrafik som tar hänsyn till friluftslivet och besöksnäringens behov.  

 

Vi tror att ju fler som upptäcker och älskar Sveriges natur- och kulturmiljöer, desto fler 

är vi som värnar dem. Som slår vakt, vårdar, bevarar, guidar och inspirerar. 

Tillsammans har vi kraften att göra skillnad för människor, för våra natur- och 

kulturmiljöer och för ett mer hållbart Sverige. Vi tror på lusten att uppleva, på 

nyfikenheten att upptäcka och på det personliga mötet. Vi tror på att lära oss både om 

oss själva, om och av varandra. Vi tror på människors vilja att engagera sig för att ge 

ännu fler samma möjlighet att upptäcka de natur- och kulturmiljöer vi älskar och 

värnar.  



 

 

 

Den 7–8 maj gick STFs riksstämma av stapeln på Lillsveds folkhögskola på Värmdö. 

Stämman fattade bland annat beslut om en ny målbild för STF. I målbilden pekas en 

tydlig riktning ut. Med en stark lokal närvaro över hela landet ska STF tillgängliggöra 

upplevelser i Sverige året om. Vi ska spegla samhället i stort och vara en berikande del i 

fler människors liv, både i vardagen och under ledigheten. Inte minst genom rollen som 

Sveriges ledande vandringsaktör. Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, 

småskalig turism och ett hållbart friluftsliv ska vi sträva mot en framtid där Sveriges 

natur- och kulturmiljöer fortsatt finns tillgängliga. Vi vill se ett Sverige med en levande 

landsbygd, där STF bidrar till att fler upptäcker bortom de mest upptrampade stigarna.  

 

Men för att det här ska fungera i praktiken måste det finnas en fungerande 

kollektivtrafik så att även den som inte har egen bil når fram till vandrarhemmet, 

skidturen eller hembygdsgården. Och så att den som har bil kan lämna den hemma. 

 

STF vill att: 

• Tidtabeller och biljetter släpps med god framförhållning och att det nationella 

biljettsystemet blir verklighet. 

• Kollektivtrafikmyndigheterna får i uppdrag att möta behoven från tillfälliga 

besökare och inte bara de egna arbets- och skolpendlarna.  

• Det blir möjligt att boka resan hela vägen fram och att närtrafiken sista biten fram 

öppnas upp även för tillfälliga besökare. 

 

Inom STF kommer vi att ställa om vår egen verksamhet utifrån rådande 

klimatutmaningar, sträva efter att bidra än mer positivt i de lokalsamhällen där vi verkar 

och vara en drivande och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och 

friluftsliv. På det sättet gör STF skillnad. Både idag och för kommande generationer. 

Men det offentliga behöver göra sitt för en fungerande kollektivtrafik som kan stötta 

den hållbara utveckling som STF såväl som många andra strävar efter. 

 


