UPPFÖLJNING BESLUT
RIKSSTÄMMA 2020
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 8.

Genomförda och implementerade beslut
Höja medlemsavgiften för vuxen, ungdom, barn och familj
Status: Genomfört.
Implementering: Klart
Revidera riktlinjerna (textändring om parkeringsplatser)
Status: Klart https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/riktlinjer/
Implementering: Klart
Ta fram regler, kriterier och utformning av ett hållbarhetspris för
lokalavdelningarna
Status: Klart
https://intra.stfturist.se/engagemangsformer/lokalavdelningar/hallbarhetspris-for-stfslokalavdelningar
Implementering: Klart
Ändra i verksamhetsinriktningen enligt beslut
Status: Klart https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/verksamhetsinriktning/
Implementering: Klart
Uppdatera i STFs stadgar enligt fattade beslut
Status: Klart https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/stadgar/
Implementering: Klart
Ta fram en rapport till nästa riksstämma som följer upp fattade beslut från
riksstämman 2020
Status: Detta dokument är rapporten.
Implementering: Redovisas riksstämman 2022
Ta fram riktlinjer med tips hur vi kan jobba med fungerande ekosystem och en
biologisk mångfald inom STF
Status: Klart
https://intra.stfturist.se/engagemangsformer/lokalavdelningar/hallbarhetspris-for-stfslokalavdelningar
Implementering: Klart

Lyfta fram fler kustpärlor
Status: Kustpärlor lyfts oftare och mer kontinuerligt nu än tidigare.
Implementering: Klart
Att utreda frågan angående hjärtstartare på STFs stugplatser samt frågan om
sponsring. Samt utbildning av stugvärdarna
Status: Hjärtstartare finns idag utplacerade längs Kungsleden i Vindelfjällen på de 5
fjällstugorna där. Även Tarfala och Abiskojaure är utrustats med hjärtstartare genom
privata donationer. Ansvarig för dessa hjärtstartare, kontroll, batteribyten och transport
är den lokala fjällsäkerhetskommittén. Som första steg investera/hitta sponsor till
hjärtstartare för utplacering längs Kungsleden och Vålådalsfyrkanten. Totalt 13
hjärtstartare á 15 tkr/st = investeringskostnad 195 tkr. Då täcks dessa tillsammans med
befintliga hjärtstatare 75% av de stugboende fjällbesökarna. Hjärtstartare placeras i
stugvärdsboenden för att inte riskera förvaring i kalla temperaturer under säsong.
Utbildning i HLR inkl hjärtstartare anordnas för stugvärdar. Vid möjlighet transporteras
hjärtstartare ner från fjället för varmförvaring med befintliga transporter efter avslutad
sommarsäsong. När nertransport från fjället inte fungerar byts batteri och elektroder vid
säsongsstarten av vintern. De 22 stugor som i förslaget saknar hjärtstartare kan i ett ev
steg 2 utrustas med hjärtstartare då vi ser att rutiner och hantering fungerar bra längs de
stora lederna. Av fjällstugors totala beläggning finns 25% på de 22 stugorna utan
hjärtstartare.
Implementering: Utredning klar

Beslut som är ej är implementerade
Ta bort kategori barn samt införa kategori senior
Status: Beslutat i styrelsen att implementera de nya medlemskategorierna till den 16
dec 2022 i samband med att huvudaviseringen går ut.
Implementering: Senast 2022-12-16
Uppföljning principer för ideella uppdrag
Status: Förarbete har pågått under 2021 med att samordna uppdragsbeskrivningar till
olika ideella uppdrag, gemensamt anmälningssystem samt rese- och ersättningspolicy.
Implementering av principer för samtliga ideella (exkl stugvärdar) är Q1 2023.
Principer för stugvärdar ska vara implementerat Q4 2023. Beslut taget av styrelsen.
Implementering: Implementering av principer för samtliga ideella exkl stugvärdar är
Q1 2023. Principer för stugvärdar Q4 2023.
Presentera en offensiv vision
Status: Arbetet startades i december 2020 och har pågått fram till januari 2022.
Resultatet av framtidsarbetet presenteras på riksstämman 2022 i form av en justering av
ändamålsparagrafen samt förslag till en långsiktig målbild för STF.
Implementering: Beslutas på riksstämman 2022

Ta fram tidsatta och kvantifierade klimatmål för STFs verksamhet på både kort
och längre sikt
Status: Pga pandemin har arbetet med detta försenats pga omprioriteringar av resurser.
Under 2021 gjordes en intressentdialog och väsentlighetsanalys som ligger i linje med
motionen att klimatfrågan har fått en ökat prioritet. Dessa har lett fram till nya
fokusområden, hållbarhetsmål samt ett inriktningsbeslut på ett långsiktigt klimatmål där
STF ska halvera sina utsläpp till 2030. Under våren 2022 kartläggs alla verksamheters
utsläpp för att skapa ett nuläge och vilka åtgärder som krävs för att sänka utsläppen till
2030. Utifrån resultatet av kartläggningen arbetas kortsiktiga klimatmål fram under
2022 och presenteras i VP inför 2023 tillsammans med en konsekvensanalys.
Implementering: Under 2022
Utveckla en karta och kompass-skola riktat mot barn & unga
Status: GS/VD gavs mandat att prioritera utifrån andra systemutvecklingsbehov samt
ekonomiska och personella resurser fram till stämman 2022. Beslut fattades i dec 2020
att denna aktivitet skulle pausas. I och med rekrytering av ny Digital kommunikatör är
ambitionen att ta fram en karta- och kompasskola innan stämman. Sannolikt blir det
någon form av enklare pedagogiskt material som kan användas i både sociala medier
och på webben. Vi kommer dock inte att målgruppsanpassa kommunikationen mot barn
& unga, utan tar fram ett brett material riktat mot nybörjare oavsett ålder.
Implementering: Våren 2022
Ta fram en plan för att stegvis stoppa all sopförbränning vid STFs stugor med
målsättningen att avveckla all sopförbränning inom rimlig tid
Status: Med anledning av skärpta krav som förbjuder förbränning av kommunalt avfall
vid fjällstugor från Kiruna och Gällivare kommun har planen skyndats på. Påbörjat
dialog tillsammans med kommunerna, Kiruna Lapland och berörda anslutna boenden i
regionen. Detta har nu resulterat i att en gemensam ansökan om fossilfri
avfallshantering i land utan farbar väg har skickats in till Avfall Sverige.
Projektpartners är STF, RISE, Gällivare kommun och Tekniska verken i Kiruna. STF
har även köpt in varmkomposter för matavfall som ska testas på fyra pilotstugor (Sälka,
Vakkotavare, Tärnasjö och Stensdalen) under den kommande sommarsäsongen.
Implementering: Pilotverksamhet inledd sommaren 2021. Fortsatt utredning 2022
Se alla bokningar av boende och aktiviteter vid inlogg
Status: Redan idag finns möjlighet att logga in i bokningsflödet och därmed samla alla
bokningar av boenden och aktiviteter på samma ”Min bokning-sida” på webben.
Utmaningen för gäst är att inloggningsförfarande sker via det lösenord som man fick i
sin bekräftelse vid tidigare bokning. Tidigare har gäst haft svårt att hitta sitt gamla
inlogg, men nu har vi förstärkt med en ”glömt-lösenord-funktion” vilket underlättar. Vi
håller också på att se över texten kopplat till inlogg i bokningsflödet, för att där
tydliggöra att gästen genom att logga in samlar alla sina bokningar på samma sida.
Implementering: Våren 2022

Utreda barnfamiljsmärkning av boenden
Status: I nuläget pågår arbetet med att ta fram en ny anläggningssida för alla boenden
på STFs webb, med planerad lansering under 2022. I designskisserna har vi lagt in
möjlighet för ett boende att lägga till märkning "Familjevänligt" högt upp på sidan med
länk till undersida med fördjupad information anpassad för familjer. Vi har dock valt att
inte skapa en "facilitetsmärkning" för familjevänligt då vår bedömning är att i princip
alla boenden gärna välkomnar familjer, och det kommer bli svårt med en tydlig
gränsdragning som sätter rätt förväntningar hos gäst.
Implementering: Våren 2022

