Riksstämma 2022

Innehåll
Nr
5.
6.
7.
8.

Handling
Sida
Dagordning.......................................................................... 1
Mötesordning för stämman........................................ 3
Val av redaktionsutskott.............................................. 9
Årsberättelse 2021 med redogörelse
för innehåll och omfattning av
verksamheten
* Årsredovisning Koncern STF 2021..................... 10
* Årsredovisning SAB 2021........................................ 36
* ÅR Färdefonden 2021............................................... 54
* ÅR Stip vet. undersök. 2021.................................. 61
* Protokoll Bolagsstämma SAB.............................. 68		
* Återkoppling beslut Riksstämma 2020........... 71
9. Revisorns berättelse
* RB Koncern STF 2021................................................ 75
* RB SAB 2021................................................................... 79
* RB Färdefonden 2021............................................... 82
* RB Stip vet. undersök. 2021.................................. 85

Styrelsens förslag

12. Stadgeändring:
behandling av långsiktigt övergripande
styrdokument för STF.................................................. 88
13. Stadgeändring:
justerad ändamålsparagraf...................................... 90
14. Visionär målbild.............................................................. 94
15. Medlemsavgifter 2023-2024..................................... 99
16. Uttalande av stämman............................................ 101

Motioner

17. Motioner 17.1-17.19................................................... 103

Val

18-21. Valberedningens förslag................................... 137
22. Val av valberedning.................................................... 147

DAGORDNING

Riksstämma 2022

1.

Val av mötesordförande, sekreterare och mötesstöd

2.

Val av två justerare

3.

Godkännande av röstlängd

4.

Frågan om mötet blivit behörigt utlyst

5.

Fastställande av dagordning

6.

Fastställande av mötesordning för riksstämman

7.

Val av redaktionsutskott

8.

Styrelsens årsberättelse för 2021 med redogörelse för innehåll
och omfattning av verksamheten

9.

Revisorernas berättelse

10.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning

11.

Information om styrelsens verksamhetsplan och budget
för innevarande år (2022)

Propositioner
12.

Styrelsens förslag till stadgeändring: behandling av långsiktigt
övergripande styrdokument för STF

13.

Styrelsens förslag till stadgeändring: justerad
ändamålsparagraf

14.

Styrelsens förslag till visionär målbild

15.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter

16.

Uttalande av stämman

1

Motioner
Beslut i ärenden som väckts genom motion
17.1
STF bör vara mer synlig i samband med stora infrastrukturella
projekt i Sverige
17.2
Krafttag för cykling och cykelleder i Sverige
17.3
Mer Biologisk mångfald
17.4
Allemansrätten och hållbarhet
17.5
Diskmedel i fjällstugor och på fjällstationer
17.6
Angående ”STF Fjällmärke”
17.7
Allergianpassa våra anläggningar
17.8
Håll föreningen tillgänglig utan inblandning av Google mm
17.9
Komplettering av STFs normstadgar för lokalavdelningar
17.10 Utbildning för aktivitetsledare
17.11 Betald resa vid dugnadsuppdrag
17.12 Förbättring/ändring av Miranda-programmet
17.1317.18 Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
17.19 Digital riksstämma + fysisk diskussionshelg

Val
18.

Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter

19.

Val av två revisorer och suppleanter för dem

20.

Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska
Turistföreningen STF AB och till representantskapet
enligt STFs stadgar § 9

21.

Val av nomineringskommitté

22.

Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

23.

Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning
till riksstämman 2024

Övriga frågor
24.

Riksstämmans avslutande

2

MÖTESORDNING FÖR
STÄMMAN
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 6.

Fastställande av mötesordning för riksstämman
Vad är mötesordning?
Det är stämman som beslutar hur stämman ska genomföras. Detta regleras i dokumentet
mötesordning. En del av dessa delar regleras av STFs stadgar, andra regleras enbart via
mötesordningen. Det som du läser nu är styrelsens förslag till mötesordning.
Digital och fysisk stämma 2022
2022 års riksstämma är digital och fysisk. Vi börjar med en digital del och avslutar med
en fysisk del. Denna arbetsordning hanterar bägge delarna.
Dagordningens punkter 1 till och med 11 hanteras genom en digital stämma och vår
mötesplattform VoteIT. Övriga punkter hanteras under den fysiska delen av stämman.
Se nedan för mötesordning för respektive del.
Mötesrättigheter
Olika grupper har olika rättigheter under stämman. Dessa är anpassade till att fungera
väl både i den digitala som den fysiska delen av stämman:
• Närvarorätt: rätt att läsa förslag, diskussioner och bevittna omröstning
• Yttranderätt: rätt att diskutera och samtala om förslagen
• Förslagsrätt: rätt att lägga ändrings- och tilläggsförslag
• Rösträtt: rätt att rösta i omröstningar
Medlemsombud
Styrelse
Presidiet
Valberedning
Revisorer
Suppleant till medlemsombud
Motionärer
STFs ledningsgrupp
Mötesstöd
Medlem inom STF
Inbjudna gäster

Närvarorätt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Yttranderätt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Förslagsrätt

X
X
X
X
X

Rösträtt

X
X

Röstberättigade kan reservera sig mot beslut. I den digitala delen ska reservation
anmälas i mötessystemet, formuleras skriftligt och läggas upp under rubriken
”Diskussion” i mötesverktyget VoteIT senast före stämmans avslutande. I det fysiska
mötet lämnas reservation skriftligt till presidiet innan stämman avslutas.
Motionärer får endast yttra sig i frågan om sin egen motion.
Styrelsens ledamöter får inte rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av
styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Med presidiet avses mötesordförande och mötessekreterare.
Med mötesstöd avses personal som har i uppgift att stötta ombuden att genomföra
mötet.
Stämmans underlag och protokoll publiceras på STFs webbplats och är därmed
offentliga. Endast medlemmar, valt mötespresidium, revisorer samt inbjudna gäster och
personal kan delta på stämman.
Stämmans digitala del
Vi använder främst det digitala mötesverktyget VoteIT. Där har varje dagordningspunkt
har en sida med några olika rubriker.
Diskussioner sker under rubriken ”Diskussion”.
Förslag (yrkanden) postas under rubriken ”Förslag”.
Omröstningar (voteringar) sker under rubriken ”Omröstning”.
Stämmans digitala del: Användarnamn
Vi använder förnamn-efternamn-roll som användarnamn för att skapa så mycket
transparens och tydlighet som möjligt. Vi använder inte ett pseudonym eller smeknamn
som användarnamn. Om flera deltagare har samma förnamn och efternamn, går det bra
att även lägga till mellannamn eller en siffra efter efternamnet.
Exempel:
• Amal-Artin-ombud
• Benny-Bengtsson-revisor
• Cecilia-Carlsson-styrelse
Stämmans digitala del: Diskussioner
Det är öppet för alla med yttranderätt på stämman att diskutera de dagordningspunkter
som finns. Diskussioner läggs i diskussionsinlägg. Om du trycker på “kommentera”
under ett förslag skapas ett diskussionsinlägg med en hashtag som refererar till just det
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förslaget. Genom att trycka på svara i någon annans diskussionsinlägg, så får den
deltagare du diskuterar med ett e-postmeddelande om att du har svarat. Du kan också
använda @användarnamn för att en annan deltagare ska få ett e-postmeddelande om att
du har skrivit ett diskussionsinlägg. För att alla ska ha samma möjlighet att ta del av alla
diskussioner undviker vi diskussioner i andra plattformar.
Stämmans digitala del: Förslag
Förslag läggs i VoteIT genom att trycka på knappen ”Lägg till förslag” innan
annonserat förslagsstopp och nomineringsstopp (till val).
Mötesstöd kan, inför och under stämman, hjälpa ombud med formulering av förslag om
så önskas. Detta sker via telefon eller e-post.
I omröstningar ställs allt mot avslag.
Stämmans digitala del: Omröstning
I VoteIT ser inte alla deltagare vem som har röstat på vad, däremot är det öppet och
tydligt hur många röster varje förslag har fått. Varje medlemsombud och ledamot av
styrelsen har var sin röst.
Vid beslut med två förslag som står mot varandra fattas beslut med enkel majoritet.
Exemplet: Ska vi köpa äpple? Rösta på JA eller NEJ.
Ändring av stadgar kräver beslut vid två på varandra följande riksstämmor alternativt
beslut på stämman med två tredjedels majoritet.
Vid beslut där förslag behöver slås ut för att hitta ett vinnande förslag, vid så kallad
kontrapropositionsvotering, används Schulze-metoden. Metoden innebär att du rankar
förslag med hjälp av stjärnor. Det förslag du gillar bäst ger du flest stjärnor. Om du inte
gillar ett förslag alls, ger du det inga stjärnor. Ett förlag du tycker är ganska bra ger du
färre stjärnor än det du tycker är bäst. Det förslag som har rankats högst är det vinnande
förslaget.
Exempel: Vi ska köpa en sorts frukt. Förslag finns på apelsin, äpple och päron.
Rangordna frukterna med hjälp av stjärnor utifrån din smak.
Vid beslut där stämman ska besluta om fem saker men det finns förslag på sju används
metoden Skotsk STV. Detta kan t.ex. bli aktuellt vid val om det finns förslag på fler
personer än det finns valbara platser. Skotsk STV innebär att alla kandidater listas i en
lista. (Om det gäller val markeras valberedningens förslag tydligt.) Alla ombud röstar
genom att rangordna valfritt antal kandidater. Det går att välja att inte rangordna en
kandidat, vilket automatiskt sätter dem på sista möjliga plats på röstsedeln. Rösterna
sammanställs av VoteIT. Röster från utslagna förslag och överskott från valda förslag
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förs över enligt rangordningen för att minimera antalet bortkastade röster. De
kandidater eller förslag som får starkast värden blir föreslagna. Det förslag som denna
metod räknar fram ställs avslutningsvis mot avslag med enkel majoritet.
Exempel: Vi ska välja tre frukter som vi ska köpa. Förslag finns på apelsin, äpple,
mango, banan och päron. Rangordna frukterna utifrån din smak.
Vid lika röstetal avgör lotten, enligt våra stadgar
Stämmans fysiska del: Påverkanstorg
Styrelsen föreslår riksstämman att den fysiska delen av stämman ska hanteras enligt
metoden påverkanstorg.
Påverkanstorg är en modell för att strukturera upp och skilja på
diskussionen/debatten och själva beslutet som ska fattas. Undersökningar har visat
att användandet av denna metod ökar engagemanget kring de olika frågorna och att
även de som inte är så bekväma med att stå i en talarstol vågar komma till tals. Vid
debatt i plenum (när alla ombud är samlade) kan det ibland gå väldigt fort när
beslut fattas och det kan vara svårt att på så kort tid hinna ta ställning till vad man
tycker i en viss fråga. Påverkanstorg kan därför förhindra att ej färdigprocessade
beslut fattas.
Vid riksstämman 2012 prövades den här metoden för första gången i Svenska
Turistföreningen. Metoden har sedan använts vid riksstämmorna sedan dess (förutom
den helt digitala stämman 2020). I utvärderingar har detta visat sig vara mycket
uppskattat.
Det finns två saker som är grundläggande när man arbetar med påverkanstorg:
•

Debatter, så långt det är möjligt, ska föras under påverkanstorget.

•

Nya förslag (yrkanden) bör i möjligaste mån undvikas när vi går in i
beslutsfattandet utifrån beslutsunderlaget i plenum. Förslag ska ha kommit fram på
påverkanstorget. Yrkandestoppen på påverkanstorget ska gälla.

Samtliga förslag som det ska fattas beslut om under stämman finns att diskutera på
påverkanstorget. Som ombud väljer man själv de som känns viktigast (en eller
flera). Alla yrkanden sätts upp på torget och diskuteras där.
Inflytandepunkter
Alla förslag som det ska fattas beslut om är uppdelade på så kallade
inflytandepunkter. En inflytandepunkt är en skärm där förslaget/förslagen som ska
diskuteras finns uppsatt. Utöver detta finns det lappar som ligger vid varje
inflytandepunkt. På dessa lappar står det ”yrkande”. Dessa lappar använder du om
du till exempel vill föreslå en åtgärd till förslaget eller göra ett tillägg till förslaget.
Styrelsens förslag är alltid huvudyrkande under påverkanstorget och alltså det
förslag man ska ta ställning till. På skärmen finns också utrymme för övriga
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kommentarer. Övriga kommentarer är inget som stämman fattar beslut om, utan ses mer
som ett medskick till styrelsen i det fortsatta arbetet.
Syftet med inflytandepunkter är att fler ska komma till tals och vara aktiva under
beslutsprocessen samt att ärendet belyses från så många olika håll som möjligt. Det ska
också vara roligt att vara med och påverka.
Medlemsombudens uppgift
Som ombud är det din uppgift att under den tid som påverkanstorget är öppet, diskutera
de olika förslagen med övriga ombud. Tillsammans med några andra ombud eller på
egen hand formulerar du de yrkanden du vill göra och sätter upp dem vid respektive
punkt. Om du inte har några tilläggsyrkanden eller inte instämmer med någon annans
yrkande, kan du välja att stödja styrelsens förslag i sin helhet. Alla förslag ställs alltid
mot avslag när beslut fattas i plenum på söndagen. Som ombud behöver du alltså aldrig
yrka avslag på något förslag.
Din uppgift är också att bevaka vilka andra yrkanden som kommer upp från övriga
ombud. Du visar vilka yrkanden du stödjer genom att skiva ditt ombudsnummer.
Inflytandepunktsansvariga
Vid varje inflytandepunkt finns en eller två personer som är ansvarig för att underlätta
diskussionerna och hjälpa till att formulera yrkanden. De kan också vara behjälpliga
med att föra samman dig med ett annat ombud som har ungefär samma åsikt och hjälpa
er att hitta en gemensam formulering på ett yrkande. De har också till ansvar att
dokumentera alla yrkanden och kommentarer till ett samlat beslutsunderlag.
De inflytandepunktsansvariga föreslås av styrelsen och presenteras på stämman.
Vid varje inflytandepunkt finns också en sakkunnig och en person från STFs styrelse.
Yrkandestopp
En halvtimme innan påverkanstorget stänger är det yrkandestopp. Efter det får inga nya
yrkanden läggas. Sista halvtimmen ägnas i stället åt att ombuden går runt och
bestämmer vilka förslag de vill stödja. Detta gör du genom att skriva ditt ombudsnummer på de förslag du stödjer. Personen som lagt förslaget ska inte skriva
ombudsnummer.
Redaktionsutskott
När påverkanstorget stänger samlas alla inflytandepunktsansvariga för att sammanställa
allt material från respektive inflytandepunkt. Därefter lämnas materialet över till
redaktionsutskottet. Redaktionsutskottet består av 4–5 personer som har till uppgift att
sammanställa beslutsunderlaget som används vid söndagens förhandlingar i plenum.
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Redaktionsutskottet föreslås av styrelsen och väljs på stämman under punkt nummer 7 i
dagordningen.
Beslutsunderlag
Till frukosten på söndagen finns redaktionsutskottets beslutsunderlag att ta del av.
Beslutsunderlaget ska för varje ärende ha ett huvudyrkande. Det är det yrkande som
bedöms få majoritet i plenum. Övriga yrkanden ska också redovisas. Beslutsunderlaget
blir det underlag vilket stämman fattar beslut utifrån under söndagen. Det är därför
mycket viktigt att läsa igenom detta vid frukosten, eftersom det annars blir omöjligt att
följa med i förhandlingarna.
Förhandlingar i Plenum
På söndagen morgon börjar förhandlingarna i Plenum. Beslut fattas då med
beslutsunderlaget som utgångspunkt. Försök att undvika nya yrkanden i plenum under
söndagen. Det är beslutsunderlaget som stämman utgår från.

Program för stämman
2 maj kl. 19.00
Digitalt möte via Teams: Öppnande och information om stämman
2 maj kl. 21.30
Yrkandestopp i VoteIT för punkterna 1–11.
3 maj kl. 8.00 - 5 maj kl. 20.00
Omröstning i VoteIT för punkterna 1–11.
5 maj kl. 20.00
Yrkandestopp i VoteIT för resterande mötespunkter. Det finns fortfarande möjlighet att
lägga förslag/yrkande under påverkanstorget.
7 maj kl. 12.30
Samtal om bakgrunden till styrelsens framtidsförslag.
7 maj kl. 14.00-17.00
Föredragning av övriga ärenden och påverkanstorg.
7 maj kl. 16.30
Yrkandestopp påverkanstorg.
8 maj kl. 9.00-12.00
Inläsning av beslutsunderlag.
Beslut utifrån påverkanstorg och stämman avslutas.

8

VAL AV
REDAKTIONSUTSKOTT
Riksstämma 2022

Dagordningspunkt 7.

Förslag på redaktionsutskott

Redaktionsutskottet består av 4–5 personer som har till uppgift att sammanställa allt
material som inkommit under lördagens påverkanstorg. Det sammanställda materialet
blir ett beslutsunderlag som används vid söndagens förhandlingar i plenum.
Styrelsen föreslår följande:
− Britt-Marie Ahrnell, styrelseledamot
− Bojana Mandić, medlemsombud
− Sara Wangler, mötessekreterare
− Erik Wagner, mötesstöd
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Årsredovisning
för

Stiftelsen Den svenska ungdomens
färdefond
802000-6535

Räkenskapsåret

2021
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

Förvaltaren för Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond grundades 1935 i samband med Svenska
Turistföreningens 50-årsjubileum. Stiftelsen är avsedd att främja studiefärder och friluftsliv i Sverige,
särskilt bland svensk ungdom men även inom andra grupper av vårt folk, som inte utan ekonomiskt
stöd kan företa resor.
Förvaltaren, Svenska Turistföreningen, tillsätter en nämnd som ska representera turistföreningen,
undervisningsväsendet, den offentliga sociala verksamheten, näringslivet och arbetarrörelsen. Det
åligger förvaltaren att höra nämnden rörande den årliga avkastningens användning. Nämnden har
bestått av följande personer:
Anna Walterholm, Bålsta
Sofia Åström, Linköping
Sylvia Nylin, Stockholm
Maja Hök, Stockholm
Maria Ros Hjelm, Stockholm

representant för skolväsendet
representant för den offentliga verksamheten
representant för näringslivet
representant för arbetarrörelsen
sammankallande

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under år 2020 beviljades sex destinatärer stipendier. På grund av Coronavirusets spridning med
efterföljande reserestriktioner samt en skada blev tre av dem tvungna att flytta fram sin resa till 2021.
En av dessa har även under 2021 tvingats flytta fram sin resa på grund av fortsatt smittspridning men
har nu sin aktivitet inbokad till sommaren 2022.
Under verksamhetsåret 2021 beviljade stiftelsen sammanlagt 50 000 kr i stipendier enligt nedan.
Balder Träfflokal

Resa till Österlen för utsatta kvinnor med psykisk ohälsa.

10 000 kr

Örby Scoutkår

Kanotpaddling mellan Åkers styckebruk och Gnesta med
scouter och ledare.
Fjällvandring i Lappland för åtta deltagare mellan 6–25 år.

5 000 kr

Naturresa till Nationalparken Ängsö samt en kulturresa till
Möja i konstnären Roland Svenssons fotspår.
Helgläger med tältning för unga tjejer för att inspirera till ett
aktivt friluftsliv.
Heldagsutflykt till Mo för nyanlända barn i åldern 10–13 år.

2 000 kr

Fältbiologerna StockholmUppland-Gotland
STF Tillsammans
Stockholm
STF Tillsammans Uppsala
Mo aktivitetsförening
Hej Främling

Guidad vandring kopplat till integration och innanförskap för
nyanlända och asylsökande.

3 000 kr

5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (kr)

Förvaltningsresultat
Lämnade anslag
Kapitalisering enligt
stadgarna
Förmögenhet till
marknadsvärde

2021
103 272
-50 000
-10 327

2020
-4 045
-99 900
0

2019
81 073
-99 997
-8 107

2018
68 885
0
-6 888

2017
83 696
0
-8 370

4 456 212

3 491 560

3 533 758

3 179 359

3 471 984

Förändring av eget kapital (kr)
Belopp vid årets ingång 2021-01-01
Årets resultat
Beviljade anslag
Avsättning enligt stadgarna
Utgående balans 2021-12-31

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
1 023 259
533 169
103 272
-50 000
10 327
-10 327
1 033 586
576 114

Stiftelsens förmögenhet till marknadsvärde uppgår till 4 456 212 kr (3 491 560 kr).
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

113 936
113 936

5 019
5 019

-10 664
-10 664

-9 064
-9 064

Förvaltningsresultat

103 272

-4 045

Årets resultat

103 272

-4 045

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter

1

Aktieutdelningar
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Summa kostnader

2

3
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

2021-12-31

2020-12-31

684 108
684 108

684 108
684 108

Kassa och bank

934 092

880 820

Summa omsättningstillgångar

934 092

880 820

1 618 200

1 564 928

1 033 586

1 023 259

576 114

533 169

1 609 700

1 556 428

8 500

8 500

1 618 200

1 564 928

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

1

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

4

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna
är oförändrade sedan föregående år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar,
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och övriga skulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.
Finansiella anläggningstillgångar värderas vid anskaffningstidpunkten till utgifterna för förvärvet. Om
marknadsvärdet är lägre på balansdagen skrivs tillgången ned till det lägre värdet om värdenedgången
kan anses vara bestående. En nedskrivning återförs, om det inte längre finns skäl för den.

Not 2 Revisorns arvode och kostnadsersättning

2021-12-31

2020-12-31

8 338

6 613

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans

684 108

684 108

Utgående balans

684 108

684 108

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revisionsuppdrag

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

Marknadsvärde 3 530 620 kr (f. å. 2 619 240 kr). Innehavet avser endast aktier i börsnoterade bolag.

Not 4 Disponibelt av årets resultat
Årets resultat

2021-12-31

2020-12-31

103 272

-4 045

-10 327

0

92 945

-4 045

Avsättning till bundet eget kapital
-

Kapitalisering enligt stadgarna

Disponibelt av årets resultat

Enligt stadgarna ska mellan 10 % – 20 % av årets avkastning (förvaltningsresultatet) avsättas till
bundet eget kapital. I år har en avsättning på 10 % skett.
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Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond
Org.nr 802000-6535

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Pia Jönsson-Rajgård

Pia Jönsson Rajgård
Ordförande

Britt-Marie Ahrnell

Britt-Marie Ahrnell

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Ina Engelbrektson

Ina Engelbrektson

Peter Fredman
Peter Fredman
Vice ordförande

Andreas Aronsson

Andreas Aronsson

Per Eby

Per Eby

Ingrid Petersson

Ingrid Petersson

Martin Sundin

Martin Sundin

Cecilia Åhlén Karlin

Cecilia Åhlén Karlin
Arbetstagarrepresentant

Johanna Murray

Johanna Murray
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Wergelius

Anna Wergelius
Auktoriserad revisor

Börje Nieroth

Börje Nieroth
Revisor
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för
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Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Org.nr 802425-3208

1 (6)

Förvaltaren för Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar har till ändamål att
understödja yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av
geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska
fjälltrakterna - vilkas resultat kunna vara ägnande att vidga intresset för att höja kunskaperna om de av
undersökningarna berörda delarna av landet.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Under verksamhetsåret 2021 har stiftelsen beviljat ett stipendium på 22 000 kr till en doktorand på
Mittuniversitetet. Doktoranden har genomfört en studie kring lokala uppfattningar av naturpåverkan från
idrottsevenemang i Jämtlandsfjällen.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (kr)

Förvaltningsresultat
Lämnade anslag
Kapitalisering enligt
stadgar
Förmögenhet till
marknadsvärde

2021
25 280
-22 000
-5 056

2020
22 374
0
-4 475

2019
22 024
0
- 4 405

2018
1 306
0
- 261

2017
9 457
0
-1 891

737 428

662 567

632 940

525 169

556 130
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Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Org.nr 802425-3208
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Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång 2021-01-01
Årets resultat
Beviljade anslag
Avsättning till bundet eget kapital:
- kapitalisering enligt stadgarna
-realisationsvinst
Utgående balans 2021-12-31

Bundet Eget kapital Fritt eget kapital
607 195
23 402
32 806
-22 000
5 056
7 526
619 777

-5 056
-7 526
21 626

Stiftelsens förmögenhet till marknadsvärde uppgår till 737 428 kr (f.å. 662 567 kr).
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

34 518

31 687

34 518

31 687

-9 238

-9 313

Summa kostnader

-9 238

-9 313

Förvaltningsresultat

25 280

22 374

Realisationsvinster

7 526

0

Resultat före skatt

32 806

22 374

0

0

32 806

22 374

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelning

1

Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

2

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Org.nr 802425-3208

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

1

4 (6)

2021-12-31

2020-12-31

609 292
609 292

627 248
627 248

15
15

15
15

40 096
40 111

11 334
11 349

649 403

638 597

619 777
21 626
641 403

607 195
23 402
630 597

8 000
8 000

8 000
8 000

649 403

638 597

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

4
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Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Org.nr 802425-3208
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar, övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och övriga skulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
Finansiella anläggningstillgångar värderas vid anskaffningstidpunkten till utgifterna för förvärvet. Om
marknadsvärdet är lägre på balansdagen skrivs tillgången ned till det lägre värdet, om värdenedgången
kan antas vara bestående. En nedskrivning återförs, om det inte längre finns skäl för den.
Not 2 Revisors arvode och kostnadsersättning
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, revisionsuppdrag
Not 3 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående balans
Sålt andelar Robur Stiftelsefond
Realisationsvinst
Återinvesterad utdelning
Utgående balans

2021-12-31
8 338
2021-12-31
627 248
-60 000
7 526
34 518
609 292

2020-12-31
8 613
2020-12-31
595 561
0
0
31 687
627 248

Marknadsvärde 705 317 kr (f.å. 659 219 kr). Innehavet består av en utdelande stiftelsefond i Swedbank
Robur.
Not 4 Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Avsättning till bundet eget kapital
-realisationsvinst
-kapitalisering enligt stadgarna
Disponibelt av årets resultat

2021-12-31

2020-12-31

32 806

22 374

-7 526
-5 056
20 224

0
-4 475
17 899

Enligt stadgarna ska minst 20% av avkastningen (förvaltningsresultatet) läggas till bundet kapital. I år
avsattes 20%.

Detta dokumentet har signerats genom 66
digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2784059d40175a1fbc4fd2ce1566f7c97844696a5cbfcaae63d64515b99db7c1b63fd367ee924d7129feba49d84250d3662ec66ca80b124709e3d15c9e7f000d

Stiftelsen Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Org.nr 802425-3208

6 (6)

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Pia Jönsson-Rajgård

Pia Jönsson Rajgård
Ordförande

Britt-Marie Ahrnell

Peter Fredman

Peter Fredman
Vice ordförande

Andreas Aronsson

Britt-Marie Ahrnell

Andreas Aronsson

Linda Bengtsson
Linda Bengtsson

Per Eby

Ina Engelbrektson
Ina Engelbrektson

Ingrid Petersson
Ingrid Petersson

Per Eby

Martin Sundin

Martin Sundin

Cecilia Åhlén Karlin

Cecilia Åhlén Karlin
Arbetstagarrepresentant

Johanna Murray

Johanna Murray
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Wergelius

Anna Wergelius
Auktoriserad revisor

Börje Nieroth

Börje Nieroth
Revisor
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Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB,
556415–4259, 16 mars 2022 via Teams.
§1

Ordförande
Till ordförande för stämman valdes Pia Jönsson Rajgård.

§2

Protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes Ola Bergqvist.

§3

Justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Greger Mellbert och Curth
Eriksson.

§4

Godkännande av dagordningen
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§5

Röstlängd

Samtliga aktier (1000) i Svenska Turistföreningen STF AB, orgnr
556415–4259 ägs av Svenska Turistföreningen, orgnr 802003–5955.
Svenska Turistföreningen har på riksstämman 2020 utsett följande ombud:
Ombuden representerar:
Aktier
Röster
Curth Eriksson
200
200
Greger Mellbert
200
200
Lisa Svedman Hammar
200
200
Bengt Marsh
200
200
Ola Bergqvist
200
200
_______________________________________________________
Summa
1000
1000
Lisa Svedman Hammar var frånvarande på bolagsstämman.
Röstlängden godkändes av stämman.
Övriga närvarande på stämman var:
Pia Jönsson Rajgård, på riksstämman 2020 vald styrelseordförande
Anna Wergelius, på riksstämman 2020 vald auktoriserad revisor
Maria Ros Hjelm, VD STF AB
Lena Walterholm, vice VD STF AB
Sara Wangler, ledningssupport

§6

Stämmans behörighet
Kallelse till stämman skickades ut 22 februari 2022 genom e-post. Stämman har
blivit behörigen sammankallad.

§7

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs för det senaste räkenskapsåret.
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§8
a)
b)
c)

Resultat- och balansräkning för 2021
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret 2021.
Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens
förslag.
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9

Arvode
Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöter och förtroendevalda
revisorer. De auktoriserade revisorerna ersätts enligt räkning/avtal.

§ 10

Val av styrelse och revisorer
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020
och extra riksstämma 26 augusti 2021.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

§ 11

Val av revisorer
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020.

▪
▪

§ 12

Anna Wergelius, Aukt. Revisor PwC
Börje Nieroth, Lekmannarevisor

Val av revisorssuppleanter
Stämman fastställde enligt de val som gjordes på riksstämman 7–13 maj 2020.

▪
▪

§ 13

Pia Jönsson Rajgård, Ordförande
Peter Fredman, Vice ordförande
Ingrid Petersson
Andreas Aronsson
Putte Eby
Martin Sundin
Britt-Marie Ahrnell
Linda Bengtsson
Ina Engelbrektson

Angelica Stööp, Aukt. Revisorssuppleant PwC
Torsten Arvidsson, Lekmannarevisorsuppleant

Övrigt

Ordförande informerade bolagsstämman om att det kommer kallas till en
extra bolagsstämma efter ordinarie riksstämma i maj för att formellt välja
styrelse samt revisorer. Förslag på datum är 9 maj kl 16.00.
VD gav stämman en statusrapport kring läget för STF efter två år av
pandemianpassningar.

§ 14

Avslutning
Ordförande tackade för engagemanget och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:
Ola Bergqvist
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Justeras:

_____________________________
Pia Jönsson-Rajgård
Ordförande
Pia Jönsson Rajgård

__________________________
Curth Eriksson
Justerare
Curth Eriksson

__________________________
Greger Mellbert
Justerare
Greger Mellbert
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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

71

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
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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
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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
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Revisionsberättelse
Till riksstämman i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Turistföreningen
för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
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Svenska Turistföreningen, 802003-5955

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
●

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

●

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

●

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

●

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

●

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

●

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
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Svenska Turistföreningen, 802003-5955

koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderföreningens och koncernens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Svenska Turistföreningen för år 2021.
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter och ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Wergelius
Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
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Börje Nieroth

Börje Nieroth

Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Svenska Turistföreningen STF AB, org.nr 556415-4259

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Turistföreningen STF AB för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Turistföreningen STF ABs finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Svenska
Turistföreningen STF AB.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Svenska Turistföreningen STF AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Svenska Turistföreningen STF AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Svenska Turistföreningen STF AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond, org.nr 802000-6535

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om förvaltaren avser att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för
Stiftelsen Den svenska ungdomens färdefond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
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Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt
avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
Anna Wergelius

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor
Börje Nieroth
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Stiftelsen Svenska Turistföreningens Stipendiefond för Vetenskapliga undersökningar,
org.nr 802425-3208

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska Turistföreningens Stipendiefond för
Vetenskapliga undersökningar för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om förvaltaren avser att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för
Stiftelsen Svenska Turistföreningens Stipendiefond för Vetenskapliga undersökningar för år 2021.
Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
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Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt
avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
Anna Wergelius

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

Börje Nieroth
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FÖRSLAG TILL
STADGEÄNDRING § 6
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 12.

Förslag till stadgeändring § 6
– från STFs styrelse till riksstämman
Bakgrundsbeskrivning
STF har flera olika styrande dokument, på flera olika nivåer. Gemensamt för de
styrande dokumenten är att de ska ge en inriktning och ram för hur STFs verksamhet
ska bedrivas. Högst upp i hierarkin av styrande dokument finns STFs stadgar och mer
specifikt så är det den s k ändamålsparagrafen som sätter tonen för STFs verksamhet.
För att tolka det som ändamålsparagrafen säger och sätta in det i en kontext påverkad av
en mängd omvärldsfaktorer har under åren en rad andra styrdokument arbetats fram. Ett
av dessa styrdokument uppdateras vartannat år och beslutas av STFs riksstämma.
Dokumentet går under namnet verksamhetsinriktning och beskrivs på följande sätt:
”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.”
För ett antal år sedan upplevde styrelse och ledning att det saknades ett lite mer
långsiktigt perspektiv bland STFs styrdokument och flera i organisationen efterfrågade
en mer långsiktigt målbild än det tvåårsperspektiv som presenterades i
verksamhetsinriktningen. Under 2016 arbetades därför ett nytt styrdokument fram.
Detta fick namnet Målbild 2025 och antogs av STFs styrelse. Denna målbild har gått i
linje med de verksamhetsinriktningar som riksstämman fattat beslut om.
Förslag till förändring
Under det framtidsarbete som drivits under 2021 och som bl a hade sitt ursprung i en
motion till riksstämman 2020 har styrelsen reflekterat en hel del över STFs styrande
dokument och har efter dialog runt om i organisationen och mycket diskussion landat i
följande insikter:
-

Framtidsarbetet har mynnat ut i ett förslag till en ny långsiktig målbild för STF
och den rätta beslutsnivån för denna typ av långsiktigt styrdokument är STFs
riksstämma.

-

Två år är ett väldigt kort tidsperspektiv för verksamhetens högsta styrande
dokument (utöver stadgarna), d v s dagens verksamhetsinriktning.
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Enligt STFs stadgar § 6 Riksstämman ska styrelsen lägga förslag på en två-årig
verksamhetsinriktning, som stämman ska behandla och godkänna. Nuvarande
formulering lyder:
-

framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens
förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren.

Styrelsen är av uppfattningen att STFs riksstämma bör fatta beslut om ett långsiktigt
övergripande styrdokument för STF och att det är detta som bör regleras i vår stadga,
snarare än en två-årig verksamhetsinriktning. Dokumentet ska ge en tydlig ram, men
ändå skapa handlingsfrihet att fånga upp möjligheter längs med vägen och hantera
snabba förändringar i omvärlden. Det ska peka ut en riktning utan att för den skull bli
för detaljerat. Tidsperspektivet för dokumentet bör vara minst 5 år.
För att säkerställa att riksstämman ges möjlighet att följa hur verksamheten utvecklas i
enlighet med det långsiktiga styrdokumentet och göra ev uppdateringar av detsamma är
det styrelsens mening att Riksstämmans dagordning alltid ska innehålla en punkt där
det långsiktiga styrdokumentet behandlas. Ordet behandling kan vissa år betyda att
stämman antar dokumentet, justerar dokumentet (om ett sådant förslag läggs fram till
stämman), får en uppföljning av dokumentets efterlevnad eller bara noterar dokumentet.
Ett långsiktigt övergripande styrdokument som beslutas av stämman kan sedan brytas
ned i olika delstrategier och planer som STFs styrelse kan fatta beslut om. I dessa
dokument kan styrningen gå ner på en mer detaljerad och specifik nivå, t ex i form av
kvantitativa mål.
Till stämman 2022 lägger STFs styrelse fram ett förslag om en visionär målbild för
STF. Detta är ett förslag till nytt övergripande långsiktigt dokument. För att skapa en
flexibilitet kring namn och form för framtida styrdokument föreslår styrelsen att det ord
som används i stadgan är övergripande långsiktigt dokument.
Med anledning av ovan föreslår STFs styrelse riksstämman att besluta
-

att punkten ”framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av
styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande
kalenderåren” i § 6 Riksstämman i STFs stadgar ändras till ”behandling av
långsiktigt övergripande styrdokument för STF”

-

att, under förutsättning att två tredjedels majoritet röstar ja till styrelsens förslag
om stadgeändring, beslutet ska anses vara omedelbart justerat.
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FÖRSLAG JUSTERAD
ÄNDAMÅLSPARAGRAF
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 13.

Förslag till stadgeändring: justerad ändamålsparagraf
– från STFs styrelse till riksstämman
Introduktion
Under 2021 sjösatte STFs styrelse ett större framtidsarbete. Syftet med detta arbete var
att:
• bättre förstå vår omvärld och dess påverkan på STF
• att arbeta fram insikter och identifiera möjliga vägval för styrelse och riksstämma
att ta ställning till samt
• lägga grunden till ett långsiktigt strategiskt dokument för STF.
Arbetet skulle också bidra till att:
• tydliggöra STFs nytta och uppdrag i samhället
• samla STF kring en gemensam målbild/riktning samt att
• öka förståelsen för hur organisationens olika delar bidrar till en stark helhet.
Inom ramen för framtidsarbetet har ett flertal aktiviteter genomförts för att involvera
medlemmar, förtroendevalda, och anställda i syfte att få fler perspektiv på STFs omvärld
och framtid. Först i en nyfiken fas (vi ville förstå vår omvärld bättre utifrån områdena
demografi, digitalisering, hållbarhet, klimatförändringar, turistiska trender och ideellt
engagemang). Under hösten fokuserade arbetet på att dra slutsatser utifrån omvärlden,
identifiera insikter och möjliga vägval för organisationen.
Styrelsen har vid flertalet tillfällen diskuterat underlag sprungna ur framtidsarbetet och har
landat i att man vill föreslå stämman att fatta beslut om två saker:
1. En justerad ändamålsparagraf
2. En visionär målbild för STF
Utöver dessa förslag kommer ett flertal delrapporter sammanställas utifrån vad vi som
organisation lärt oss under nyfiken-fasen. Dessa kommer att kunna spela en stor roll
gällande verksamhetsutveckling de kommande åren.
Förslag till ny ändamålsparagraf
STFs riksstämma 2020 antog en motion om att ta fram en tydligare vision och mer
offensiv målbild för STF. Motionärerna och stämman efterfrågade en ökad tydlighet i
STFs mål och riktning. STFs styrelse tog därför beslut om att under 2021 genomföra ett
större framtidsarbete.
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En insikt som blev tydlig tidigt i processen är att STFs nuvarande styrdokument saknar ett
tydligt ”varför”. Varför gör vi det vi gör? Varför är det bra med natur- och kulturturism?
Det är långt ifrån alla organisationer som har ett tydligt varför i sina stadgar och det finns
flertalet olika sätt att organisera sina styrdokument. I STFs fall är det våra stadgar som är
högst upp i hierarkin av styrdokument. I stadgarna finns en ändamålsparagraf.
Nuvarande ändamålsparagraf lyder:
Paragraf 1 – Ändamål och uppgifter
Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och
möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige.
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;
• i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.
Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Utifrån de insikter som framtidsarbetet gett oss föreslår styrelsen en justering av denna
paragraf. Syftet med justeringen är att tydliggöra vårt uppdrag i samhället, hitta
formuleringar som beskriver vår verksamhet på ett enklare och rakare sätt. Syftet är också
att hitta en formulering som närmar sig ett varför. Formuleringar som sätter fingret på ett
högre syfte än att det är roligt och bra att se sig om i vårt vackra land.
Styrelsens förslag till ny ändamålsparagraf lyder:
Paragraf 1 – Ändamål och verksamhetsidé
Svenska Turistföreningens ändamål är att erbjuda och verka för hållbar turism och ett hållbart
friluftsliv. Vi utgår från upplevelsen av natur- och kulturmiljöer i Sverige och genom vår
verksamhet värnar vi värdet av dessa.
STF gör detta genom att:
• erbjuda berikande upplevelser och ett brett urval av boenden,
• sprida kunskap om och väcka lust till friluftsliv, natur- och kulturturism,
• främja hållbar turism och ett hållbart friluftsliv i Sverige.
Svenska Turistföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation öppen för
alla.

STFs ändamål blir här att erbjuda och verka för hållbar turism och hållbart friluftsliv. Det
är en förstärkt skrivning gällande hållbarhet jämfört med dagens formulering. Vidare ser
styrelsen att den nuvarande skrivningen ”värna och informera om natur, kultur och miljö”
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ger en del utmaningar i praktiken. I vår verksamhet har vi ett mycket större fokus på
”natur” och ”kulturmiljöer” än kultur i ett bredare perspektiv. STF kommer naturligtvis
fortsatt kunna arbeta med ett bredare kulturbegrepp i vår verksamhet men styrelsen ser
gärna att vi avgränsar oss i ändamålsparagrafen enligt förslaget ovan.
Meningen ”Vi utgår från upplevelsen av natur- och kulturmiljöer i Sverige och genom vår
verksamhet värnar vi värdet av dessa” blir ett svar på frågan varför. STF som organisation
tror att hållbar turism och hållbart friluftsliv är bra metoder för att värna Sveriges natur och
många kulturmiljöer. Det är också bra metoder för att skapa ett engagemang hos
människor för dessa värden.
STFs verksamhetsidé sammanfattas i tre punkter, i stället för dagens fem. I detta
sammanhang lyfts STFs traditionellt starka kunskapsuppdrag fram tydligare.
Sista meningen är också justerad. Det tydliggörs att vi är en ideell organisation öppen för
alla. Detta finns det flera skäl till. Skatteverket har lokalt ifrågasatt en av våra
lokalavdelningar utifrån att vi arbetar med turism. Enligt deras tolkning av dagens
lagstiftning är turism per definition en kommersiell verksamhet och det kan inte
kombineras med den momsfrihet som ideella och öppna föreningar besitter. Utifrån
skattemässiga skäl är det även viktigt att vårt ändamål ses om allmännyttigt. Detta gör att
skrivningar om natur- och kulturmiljöer samt friluftsliv måste finnas med. Vidare behöver
vi arbeta med att STF når och är till för fler än de som redan är medlemmar. Vi ska vara en
organisation som inte bara är öppen för alla utan som också attraherar fler.

Vad krävs för att göra en stadgeändring?
Paragraf 16 i STFs stadgar talar om vad som krävs för att göra en stadgeändring.
”För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande
riksstämmor”
”En ändring eller ett tillägg kan också beslutas vid en riksstämma med två tredjedels
majoritet”
Detta innebär att om två tredjedelar av riksstämman 2022 röstar ja till styrelsens förslag
om att ändra ändamålsparagrafen så träder ändringen i kraft så snart protokollet från
stämman är justerat.
Utifrån denna beskrivning föreslår styrelsen STFs riksstämma att besluta
-

att ändra paragraf 1 i STFs stadgar till:

Paragraf 1 – Ändamål och verksamhetsidé
Svenska Turistföreningens ändamål är att erbjuda och verka för hållbar turism och ett
hållbart friluftsliv. Vi utgår från upplevelsen av natur- och kulturmiljöer i Sverige och
genom vår verksamhet värnar vi värdet av dessa.
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STF gör detta genom att:
• erbjuda berikande upplevelser och ett brett urval av boenden,
• sprida kunskap om och väcka lust till friluftsliv, natur- och kulturturism,
• främja hållbar turism och ett hållbart friluftsliv i Sverige.
Svenska Turistföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation
öppen för alla.
-

att ge styrelsen i uppdrag att se över andra dokument, som tidigare antagits av
riksstämman och där ändamålsparagrafen ingår, uppdateras i enlighet med
riksstämmans beslut om ny ändamålsparagraf.
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FÖRSLAG VISIONÄR
MÅLBILD FÖR STF
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 14.

Förslag till ”En visionär målbild” för STF
– från STFs styrelse till riksstämman
Introduktion
STFs riksstämma 2020 antog en motion om att ta fram en tydligare vision och mer
offensiv målbild för STF. Motionärerna och stämman efterfrågade en ökad tydlighet i
STFs mål och riktning. STFs styrelse tog därför beslut om att under 2021 genomföra ett
större framtidsarbete. Syftet med detta arbete var att:
• bättre förstå vår omvärld och dess påverkan på STF
• att arbeta fram insikter och identifiera möjliga vägval för styrelse och riksstämma
att ta ställning till samt
• lägga grunden till ett långsiktigt strategiskt dokument för STF.
Arbetet skulle också bidra till att:
• tydliggöra STFs nytta och uppdrag i samhället
• samla STF kring en gemensam målbild/riktning samt att
• öka förståelsen för hur organisationens olika delar bidrar till en stark helhet.
Under 2021 genomfördes ett flertal aktiviteter för att involvera medlemmar,
förtroendevalda, och anställda i syfte att få fler perspektiv på STFs omvärld och
framtid. Bl a genomfördes följande:
• Medlemsundersökning
• Fördjupad gästundersökning
• Intressentdialog om STFs hållbarhetsarbete
• Studiecirkel om STFs historia
• Gästdialog på STF Storulvån Fjällstation
• Framtidspass - framtidens ideella engagemang
• Framtidspass - klimatets påverkan
• Studiecirkel och workshops om turistiska trender
• Workshops om STFs ändamål
• Rapporter och diskussioner om framtidens demografi
• Rapporter och diskussioner om finansiering av ideell verksamhet
• Rapporter och diskussioner om trender inom ideellt engagemang, synen på ideella
organisationer, förväntningar på civilsamhället i stort
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Utifrån vår bild av samtiden och framtiden har vi arbetat fram en visionär målbild som
består av tre huvudmål, ett manifest och fyra huvudstrategier. Dessa är möjliga för alla
delar av STF att arbeta aktivt med. Oavsett om man är en lokalavdelning, personal på en
fjällstation eller driver ett anslutet boende går det att förhålla sig till och arbeta mot dessa
mål. Målbilden bryts sedan ned till mätbara mål i kommande strategier och
verksamhetsplaner som beslutas av STFs styrelse.
De tre huvudmålen är grunden i den visionära målbilden, men för att förtydliga innebörden
av dessa har ett manifest tagits fram där målbilden kläs i ytterligare meningar. Manifestet
tar sikte på år 2030.
För att göra den visionära målbilden komplett presenterar vi även fyra huvudstrategier för
STF att använda på vägen framåt.
Styrelsen har också valt att bifoga ett bakgrundsdokument till ”En visionär målbild för
STF”. Bakgrundsdokumentet ska ses som ett extramaterial och är inget som stämman
fattar beslut om.
Under förutsättning att stämman fattar beslut om en visionär målbild för STF kommer
styrelsen att ge ledningen i uppdrag att se över STFs kommunikativa plattform för att
säkerställa att den går i linje med den nya målbilden.
Förslaget till en visionär målbild är summan av många människors insatser. Det är
summan av det framtidsarbete som pågick under hela 2021 och som engagerade många
inom STF. Det är styrelsens uppfattning att förslaget till en visionär målbild fångar upp de
viktiga insikter som framtidsarbetet mynnade ut i och det är vår bedömning att det här är
en målbild som ger en tydlig ram, men ändå skapar handlingsfrihet att fånga upp
möjligheter längs med vägen. Den pekar ut en riktning utan att för den skull bli för
detaljerad. Det är inte omöjligt att t ex någon av de fyra huvudstrategierna behöver
revideras om ett antal år, men i och med det stadgeändringsförslag som styrelsen också
lägger fram ser vi att vi skapar en möjlighet för riksstämman att göra det.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen STFs riksstämma att besluta
-

att anta förslaget till visionär målbild för STF.
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Vår visionära målbild

STF gör skillnad
för fler, oftare

STF tillgängliggör
hela Sverige,
året om

STF är drivande i
den hållbara
omställningen av
turism och friluftsliv

Manifest – med sikte på 2030
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.
Med en stark lokal närvaro över hela landet tillgängliggör vi upplevelser i Sverige året om.
Vi speglar samhället i stort och är en berikande del i fler människors liv, både i vardagen
och under ledigheten. Inte minst genom rollen som Sveriges ledande vandringsaktör. 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.
Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, småskalig turism och ett hållbart friluftsliv
strävar vi 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. Vi ställer om vår egen verksamhet utifrån rådande
klimatutmaningar, bidrar positivt i de lokalsamhällen där vi verkar och är 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.

STFs huvudstrategier
Kunskap: Vi är generösa med vår kunskap. Vi folkbildar och inspirerar.
Ideella insatser: Vi tar tillvara människors engagemang. Ideella insatser
möjliggörs och uppmuntras.

Lokal närvaro: Vi ökar antalet genuina boenden landet runt, både egna
och anslutna. Vi utökar och breddar den ideella verksamheten.

Samverkan: Vi samarbetar och för en aktiv dialog med andra aktörer –
lokalt, regionalt och nationellt.
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Bakgrund
En kortfattad målbild kräver en förklaring och bakgrund för att fler ska kunna tillgodogöra
sig den och förstå tankarna bakom. Här nedan följer en beskrivning av delar av
bakgrundsmaterialet till Vår visionära målbild.
Vår omvärld
Vi är verksamma i en tid då klimatfrågan är en av våra största samhällsfrågor. Här tar vi
som organisation ansvar för vår egen verksamhet samtidigt som vi är drivande i den
hållbara omställningen av såväl turism som friluftsliv. Vi ser också att kommande
klimatförändringar direkt kommer att påverka vår verksamhet och den natur vi verkar i.
Det ideella engagemanget är starkt i Sverige och vi ser en ökad vilja att engagera sig i
konkret samhällsnyttig verksamhet. Föreningsformen står sig stark i vissa målgrupper och
vi behöver utveckla nya engagemangsformer för att komplettera det engagemang som
redan finns i våra lokalavdelningar. Inom Sveriges befolkning händer det spännande saker.
Vi ser att gruppen äldre blir fler, friskare och mer välställda. Vi ser också att 20 procent av
Sveriges befolkning är utrikesfödda.
Samhällsutmaningar löses ofta genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga
aktörer. Även om vi inte är en social organisation har många av våra aktiviteter positiva
bieffekter på en del samhällsutmaningar; psykisk ohälsa, utanförskap, bristande tillit, etc.
Här skulle vi kunna söka bidrag och samarbeten för att skapa nya verksamheter som också
ligger i linje med vårt uppdrag.
Digitaliseringen är en stark supertrend som utmanar och inspirerar alla delar av samhället.
Digitaliseringen kommer att påverka hur vi kommunicerar med medlemmar, gäster,
deltagare men också påverka utformandet av vår verksamhet, våra demokratiska processer,
etc. Vi tror fortsatt att den personliga kontakten, värdskapet, likväl det fysiska mötet är
viktiga delar i vår verksamhet samtidigt som vi kan utveckla bättre digitala verktyg för
våra anställda, ideella, etc. Inom en tioårsperiod kommer en ny (och stor) generation skaffa
barn för första gången, en generation som inte upplevt ett Sverige utan internet. De
kommer att ställa krav på oss som organisation om vi vill att de blir en del av oss.
Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på svensk turism. De tendenser vi såg innan
och under pandemins första år låg dock helt i linje med STFs turistiska erbjudande. Många
vill ha äkta naturupplevelser, ha möjlighet att lära sig något under sin ledighet och
upptäcka nya delar av sitt land. STF har så pass bred verksamhet att vi har förmågan att
testa och utveckla nya erbjudanden för att svara upp mot trender som kommer och går.
Potential bakom huvudmålen
Vår visionära målbild bygger på tre huvudmål för hela vår verksamhet:
• STF gör skillnad för fler, oftare
• STF tillgängliggör hela Sverige, året runt
• STF är drivande i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv
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Vi ser att dessa huvudmål (som bryts ned till mätbara mål i kommande strategier och
verksamhetsplaner), tillsammans med STFs fyra huvudstrategier är något som alla delar av
STF kan arbeta med för att utveckla verksamheten. De ligger också i linje med förslaget
till ny ändamålsparagraf för STF, det vill säga vårt uppdrag, det som vi ska ha fokus på
varje dag, året runt.
STF gör skillnad för fler, oftare
•
•
•
•
•

Vi har verksamhet som lockar en allt bredare målgrupp
Vi gör skillnad för människor även på vardagar, inte bara helg och ledighet
Vi har ökat vår lokala närvaro: fler lokalavdelningar, fler boenden, men kanske
också helt ny typ av lokal närvaro
Vi ökar antalet medlemmar som gör ideella insatser
Vi blir allt bättre på att lyssna på våra medlemmar, gäster, deltagare

STF tillgängliggör hela Sverige, året om
•
•
•
•
•
•
•

Vi kanaliserar, sprider ut samt utvecklar reseanledningar och nya säsonger
Vi bidrar till en levande landsbygd
Vi stärker vår lokala närvaro
Vi är Sveriges ledande vandringsaktör
Vi etablerar vandringsstugor och andra övernattningsmöjligheter utanför
fjällområdet
Vi är kunniga och pålästa om dagens Sverige och vi sprider kunskap och inspirerar.
Vi driver på politiken för att säkra hållbar turism och hållbart friluftsliv för alla

STF bidrar till ett hållbart Sverige
•
•
•
•
•
•

Vi halverar vårt klimatavtryck
Vi är drivande i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv
Vi ställer om verksamhet och fastigheter utifrån rådande klimatförändringar
Vi växlar upp vårt sociala ansvar
Vi bedriver en ekonomiskt hållbar verksamhet
Vi har fokus på hållbar, småskalig turism och ett friluftsliv som leder till att hela
Sverige kan leva
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FÖRSLAG
MEDLEMSAVGIFTER &
FAMILJEPRIS
Riksstämma 2022

Dagordningspunkt 15.

Förslag på medlemsavgifter och familjepris
Bakgrund
På riksstämman tar ombuden beslut om kommande års medlemsavgifter, i detta fall för
åren 2023 och 2024. Riksstämman 2020 beslutade att höja medlemsavgifterna samt
införa en ny medlemskategori – Senior – från det år man fyller 75 samt att helt ta bort
barnmedlemskapet. Avgiftshöjningen genomfördes 2021 medan nya kategorin Senior
samt borttagandet av barnmedlemskap pausades på grund av pandemin. Arbetet med
kategorierna har nu återupptagits och ska implementeras senast slutet av december
2022.
Styrelsen anser inte att det ska göras någon höjning av medlemsavgifter eller
familjepris för kommande period. Med det sagt önskar styrelsen ändå att det ska finnas
ett utrymme att göra förändringar om något oförutsett skulle inträffa. Styrelsen önskar
därför få ett mandat att vid särskilda skäl kunna fatta beslut om en avgiftshöjning inom
de ramar som stämman fattat beslut om.
Syfte med att styrelsen ges mandat till eventuell höjning
Medlemsintäkterna är en viktig del av STFs ekonomi och därmed handlingsutrymme.
Vi har höga ambitioner i vårt hållbarhetsarbete och vi vill att ännu fler människor ska
ha möjlighet att upptäcka Sverige. Vi har också ett stort behov av kapital för att
underhålla föreningens fastighetsbestånd, men också för att utveckla och uppdatera vår
IT-infrastruktur och våra system. Vi har förhoppningsvis precis lagt en pandemi bakom
oss. En pandemi som slog hårt mot STFs ekonomi. För att ha en beredskap om något
oförutsett skulle hända anses det vara betydelsefullt att stämman ger styrelsen ett visst
handlingsutrymme att höja medlemsavgifterna.
En sådan höjning skulle då ske inom ramen för nedanstående belopp.
Medlemskategori Ålder
Vuxen
Senior
Ungdom

26 - 74 år
75 år 16 - 25 år

Barn

5 - 15 år

Mandat att
Notering
höja med x kr

Avgift 2022
345 kr
225 kr
195 kr

30 kr
10 kr
10 kr

Införs årsskiftet 2022/2023

Kategorin avskaffas årsskiftet 2022/2023

Maxbelopp medlemsavgifter för ett hushåll:
Familjepris

550 kr
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Maxpriset för ett hushåll med en till två
60 kr vuxenmedlemmar, obegränsat antal barn och
ungdomar på samma adress

Med anledning av ovan föreslår STFs styrelse riksstämman att besluta
-

att medlemsavgifterna för perioden 2023/2024 är oförändrade.

-

att ge styrelsen mandat att om särskilda skäl föreligger fatta beslut om en
höjning av medlemsavgifterna inom de ramar som riksstämman angett.
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FÖRSLAG
STÄMMOUTTALANDE
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 16.

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.
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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.
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MOTIONER
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 17.

17.1 - STF bör vara mer synlig i samband med stora
infrastrukturella projekt i Sverige
I samband med att korridorerna för höghastighetstågen genom Skåne publicerades i
medierna, blev jag kontaktad av STF medlemmar. Jag fick frågan vad STF centralt gör
och vad jag som deras MO representant kunde göra. Jag kontaktade STF:s kansli i
Stockholm och meddelade medlemmarnas oro. Detta resulterade i en diskussion med
Daniel Skog på kansliet.
Det är flera natur- och vandringsområden som berörs, bl.a. Äspehöjden vid Hovdala
och området vid Allarps bjär och Södra Hultarp. Dessa naturområden är populära
vandrings-områden med ett stort värde för naturälskande människor.
Det bör även påpekas att framledes blir det fler områden i Sverige som kommer att
beröras av dragningen av spåren för höghastighetstågen.
STF:s marknadsför vandring som en av dess ”hörnstenar”, både i fjällen och på
låglandet.
Många människor i Skåne har engagerat sig genom att kontakta beslutande myndigheter
och uttala sig i medier, men en aktör har inte synts till och det är STF.
För att säkerställa STF:s påverkan på beslut av denna kaliber inom Sverige
föreslår jag:
-

att STF skall ta ståndpunkt i denna typ av infrastrukturella projekt i Sverige.

-

att STF alltid skall vara en aktiv förening i medier när det gäller stora
infrastrukturella projekt i Sverige, dvs. STF skall synas och höras.

-

att man bistår lokala STF medlemmar och föreningar i deras arbete med att
påverka myndigheters beslut.

Torbjörn Nilsson, Lund
Styrelsens svar på motion 17.1
STF har ända sedan bildandet 1885 värnat långväga tågtransporter genom Sverige för
att göra det enklare att upptäcka Sverige som turist. I STFs riktlinjer står att läsa under
rubriken ”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
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kommunikationer till attraktiva natur- och kulturområden i hela Sverige. STF ska verka
för fler och bättre kollektiva transportmöjligheter till boenden och attraktioner.
STF värnar också möjligheten att vistas i naturen. I riktlinjerna står vidare att läsa i
avsnittet om ”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… 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.
Större infrastrukturella projekt har ofta såväl en lokal som nationell påverkan. När det
gäller lokal påverkan så är det företrädelsevis STFs lokalavdelningar som ska föra talan
gentemot lokala myndigheter då STF centralt saknar resurser att sätta sig in i alla
ärenden. Enligt de ovan nämnda riktlinjerna ska dock kansliet 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. I andra fall är det istället ett av STFs
boenden som är närmast berört och därmed behöver stöd. Från centralt håll yttrar sig
STF över de nationella planer för transportinfrastrukturen som Trafikverket reviderar
vart fjärde år. STF för även dialog med Infrastrukturdepartementet kring
infrastrukturfrågor som lyfts fram som särskilt viktiga av STFs medlemmar och
boenden.
Styrelsen förstår motionärens vilja att föreningen ska inta en generell ståndpunkt i
frågor om större infrastrukturella projekt i Sverige. Samtidigt är diskussionen om
höghastighetsjärnväg och nya stambanor ett bra exempel på fråga där STF samtidigt
värnar flera motstående intressen. STF driver på för att underlätta hållbara transporter
och göra det enklare att resa med tåg genom landet, men samtidigt vill vi värna
värdefulla natur- och kulturmiljöer och särskilt de med höga friluftsvärden. I
infrastrukturfrågor av den art som lyfts i motionen finns det tydliga argument både för
och emot inom STF. STF har en bred medlemsbas med skilda åsikter i vissa sakfrågor,
och det är av yttersta vikt att inte stora grupper medlemmar upplever att STF tar
ställning i principiellt viktiga frågor som går rakt emot deras uppfattning. Därför har
STF beslutat om ovan nämnda riktlinjer som fastslår vad STF står för. Uppkomna
sakfrågor som är av omfattande natur och principiellt viktiga och som inte omfattas av
riktlinjerna brukar därför behandlas i styrelsen eller i vissa fall av riksstämman om
frågorna väckts dit. Frågan om nya stambanor för snabbtåg har inte behandlats av
styrelsen eller riksstämman och STF har därför inte tagit ställning i sakfrågan. Den
medlem som menar att STF ska ta ställning i en infrastrukturfråga av nationell karaktär
kan väcka frågan i form av motion till riksstämman för att få ett tydligt
ställningstagande.
Styrelsen förstår motionärens önskan, men vill i sammanhanget vidare belysa att det
skulle krävas betydande personella och ekonomiska resurser för att tillmötesgå
motionens önskan om att ”STF alltid skall vara en aktiv förening i medier när det gäller
stora infrastrukturella projekt i Sverige, dvs. STF skall synas och höras.” STFs resurser
att lägga på utrednings- och påverkansarbete kring infrastrukturprojekt är mycket
begränsad och måste därför hushållas med.
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Styrelsen önskar slutligen, också här i likhet med motionens inriktning, lyfta fram
möjligheterna till lokalt engagemang och påverkan, inte minst genom
lokalavdelningarnas arbete. Mycket har gjorts och görs också idag: framtagandet av
STFs lokala påverkanshandbok, genomförda påverkansutbildningar för
lokalavdelningar liksom tjänstemäns löpande stöd till medlemmar och lokalavdelningar.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att avslå att-sats ett
- att avslå att-sats två
- att anse att-sats tre besvarad
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17. 2 - Krafttag för cykling och cykelleder i Sverige
Cykling är ett mycket klimatsmart transportmedel, men det satsas för lite medel på
utveckling av cykelleder i Sverige. I jämförelse med grannländerna Danmark och
Tyskland är Sverige långt efter när det gäller tillgång till cykelleder. Man skall inte
behöva riskera livet då man måste cyklar på landsvägar utan vägren för att det inte finns
cykelleder.
I STF:s ”Riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor”, som är en kompass över
de värden föreningen vill verka för, beskriver STF sin ståndpunkt för cykling och
cykelleder under ett antal avsnitt:
• Hållbara transporter och bra kommunikation.
• Närområden för rekreation.
• Leder av bra kvalitet.
För att öka cykling och tillgång av nya cykelleder i Sverige föreslår jag:
- att STF skall verka kraftfullt för utveckling av nya cykelleder i Sverige.
- att STF introducerar en kvalitetsmärkning för alla boende där man kan förvara
sin cykel på ett stöldsäkert sätt och där det finns viss utrustning för
cykelunderhåll (se t.ex. ”Bett + Bike” i Tyskland).
- att STF samordnar sina cykelinitiativ och agerar tillsammans med
Cykelfrämjandet i Sverige.
Torbjörn Nilsson, Lund
Styrelsens svar på motion 17.2
Cykling är sedan många år tillbaka en av STFs prioriterade reseanledningar, och vi
arbetar redan idag på olika sätt med att sprida kunskap och inspirera till cykling runt om
i Sverige. På vår webb har vi en aktivitetssida kring cykling, där vi informerar om både
turcykling och MTB med bland annat bokningsbara paketupplevelser, tips på boenden
nära befintliga cykelleder, packningstips och information kring allemansrätten.
Vi hänvisar även vidare till både etablerade cykelforum och Cykelfrämjandet för mer
djupgående information kring cykling.
En stor del av vår produktutveckling kring cykling sker i dagsläget lokalt i nära
samarbete med våra boenden. I vårt nätverk hittar vi ett flertal boenden som ligger i
nära anslutning till cykelleder, har cyklar för utlåning/uthyrning och arbetar aktivt med
cykling som reseanledning genom exempelvis paketering. I boendesöket på webben kan
man redan idag filtrera på boenden som erbjuder cykeluthyrning, vilket i dagsläget
drygt 60 boenden i nätverket gör.
Utöver att inspirera och sprida kunskap om cykling har STF tillsammans med bland
annat Visita, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och det Regionala Nätverket för Turism varit
representerade i Trafikverkets nationella referensgrupp för cykelturism under många års
tid. Nationella referensgruppen har till uppgift att utveckla och förvalta kvalitetskriterier
för lokala, regionala och nationella cykelleder samt bedöma ansökningar för nya
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nationella och regionala cykelleder med målet att bidra till en fortsatt utveckling av
cykelturism i Sverige.
Efter många års erfarenhet från den nationella referensgruppen står det klart att
utvecklingen av nya nationella eller regionala cykelleder är en tidsmässigt utdragen och
komplex process, där stort fokus ligger på frågor kopplat till trafiksäkerhet, trafikmiljö
och lokala och regionala initiativ. Trafikverket har den initiala dialogen med
ledhuvudmannen och gör en första bedömning av ansökan innan den går vidare till den
nationella referensgruppen för bedömning. Tiden från att ansökan skickats in till att
leden är godkänd, skyltad och invigd beräknas i normalfallet vara omkring 2 år.
Utvecklingen av nya leder sker i det lokala och regionala infrastrukturarbetet och med
tanke på långa både infrastruktur- och finansieringsprocesser och en begränsad
påverkan kring tillkomsten av nya leder som inte direkt sker i den nationella
referensgruppen fattade STF i slutet av 2021 beslut om att kliva ur den nationella
referensgruppen.
Sett i ljuset av pandemin och de begränsade resurser vi har till att vidareutveckla våra
prioriterade reseanledningar är bedömningen att vi kan nå bättre effekt genom att
fokusera på inspiration och produktutveckling kopplat till de över 500 befintliga
cykelleder som finns i Sverige idag, snarare än att försöka driva utvecklingen av nya
cykelleder i Sverige.
Styrelsen delar motionärens syn på att cykling är en viktig reseanledning för STF och
delar motionens andemening. Ett breddat uppdrag där STF verkar kraftfullt för
utveckling av nya cykelleder i Sverige skulle dock ytterst bli en resursfråga där vi
riskerar att tvingas prioritera ner utveckling av andra reseanledningar, paketering och
koncept mot prioriterade målgrupper. Därav föreslår vi ett förstärkt fokus på redan
inslagen väg när det gäller cykling.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
Styrelsen föreslår även riksstämman att besluta
-

att STF ska fortsätta arbetet med att vidareutveckla cykling som reseanledning
men med avgränsat fokus på inspiration, kunskap och förstärkt information
kopplat till befintliga leder.

-

att STF ska implementera en kategorisering som synliggör och underlättar
filtrering av boenden som kan erbjuda exempelvis cykelförvaring.

-

att STF ska utöka samarbetet med både anslutna boenden, lokala och regionala
ledhuvudmannaorganisationer och andra externa organisationer för att främja
cykling, dessa organisationer ska dock ej avgränsas till att endast omfatta
Cykelfrämjandet.
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17.3 - Mer Biologisk mångfald
Inför riksstämman 2020 skrev styrelsen tydligt och bra svar på min motion:
”Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och utifrån ett turistiskt
perspektiv en viktig förutsättning för att det ska finnas en natur som ger oss möjligheter
till fina och trevliga naturupplevelser. Enligt Naturskyddsföreningen minskar den
biologiska mångfalden i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas
av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar.
Det motionären föreslår och vill åstadkomma ryms inom ramen för den befintliga
Hållbarhetspolicyn, men det nämns inte explicit.
Det är alltså korrekt att STFs Hållbarhetspolicy inte nämner biologisk mångfald, men
den nämner inte heller t ex klimatförändringar eller andra specifika områden som vi
bör arbeta med. Den har helt enkelt en annan utgångspunkt och upplägg, då den utgår
från det turistiska perspektivet och natur- och kulturupplevelser i bred bemärkelse. Vi
rekommenderar därför inte att Hållbarhetspolicyn skrivs om i dagsläget.
I praktiken innebär hållbarhetspolicyn att flera av våra boenden och lokalavdelningar
arbetar aktivt med frågan om biologisk mångfald.
Vi är eniga med motionären om att STF som förening kan och bör göra mer för att
inspirera till fler insatser inom biologisk mångfald. Och vi tror att det handlar om att
fokusera på konkreta tips och råd samt att inspirera våra boenden och
lokalavdelningar att arbeta aktivt med frågan. Detta arbete kräver riktlinjer, eller
någon form av styrdokument, precis som motionären föreslår i sin andra att-sats.
Som ett komplement till ovan nämnda riktlinjer föreslår styrelsen att biologisk
mångfald ska nämnas i den verksamhetsinriktning som ska gälla för STF under
perioden 2021 – 2022. Detta är ett beslut för riksstämman och i det förslag på
verksamhetsinriktning som styrelsen lägger fram finns biologisk mångfald med.
Det är också styrelsens uppfattning att det är viktigt att biologisk mångfald omnämns i
det styrdokument som heter ”STF:s Riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och
kulturfrågor”.
Till årets riksstämma lägger styrelsen fram ett förslag om en uppdatering av detta
dokument och där finns frågan om biologisk mångfald med. Styrelsens uppfattning är
att dessa åtgärder kommer att ge biologisk mångfald en större tyngd inom STF och
förutom att leda till konkreta insatser också bidra till en än tydligare
omvärldsbevakning inom just biologisk mångfald framöver.”
Så här skrevs sedan i Verksamhetsinriktning för Svenska Turistföreningen 2021-2022
Miljömässig hållbarhet:
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”Den miljömässiga hållbarheten är central i STF:s arbete och en förutsättning för att
kunna upptäcka Sverige - idag och i framtiden. STF:s 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.”
Så här skrevs sedan i Riktlinjer för Svenska Turistföreningen i turism-, frilufts-, naturoch kulturfrågor:
”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.”
Vi har nu ett bra och tydligt dokument Riktlinjer och tips för biologisk mångfald som
tyvärr har en allt för undanskymd plats på en av sidorna för Hållbarhet på vårt intranät.
Vi kan och behöver göra mer
Om vi vill att arbetet för biologisk mångfald skall prioriteras och kunna göra skillnad
behöver det bli tydligare på vårt intranät att det är viktigt med vårt bidrag till ökad
biologisk mångfald.
Jag föreslår riksstämman besluta att uppdra åt styrelsen
-

att Riktlinjer och tips för biologisk mångfald läggs till sidan
Hållbarhet lika övriga riktlinjer

-

att Biologiska mångfaldens dag 22 maj läggs till i årsplanen

-

att Biologiska mångfaldens dag marknadsförs och följs upp
lika Vandringens dag

-

att Biologisk mångfald omnämns i kommande dokument om
verksamhetsinriktning

Ulf Wetterlund, Lilla Edet
Styrelsens svar på motion 17.3
Att på olika sätt främja biologisk mångfald är en viktig fråga för STF. I det arbetet
spelar inte minst föreningens lokalavdelningar och egna och anslutna boenden en viktig
roll – för inspiration, ökad kunskap och aktivt naturvårdsarbete.

109

Att lägga till riktlinjer och tips för biologisk mångfald till sidan “Hållbarhet” på webben
likt övriga riktlinjer är ett bra sätt att, från centralt håll, ytterligare lyfta denna viktiga
fråga. Det är vidare styrelsens åsikt att ett tillägg om Biologiska mångfaldens dag som
en händelse i lokalavdelningarnas årsplan är såväl önskvärt som genomförbart. Då kan
lokalavdelningarna planera i god tid om de vill medverka eller inte i
uppmärksammandet och genomförandet av den särskilda dagen.
Biologiska mångfaldens dag är ett privat initiativ där all fakta och alla aktiviteter
kopplade till dagen samlas på en extern webbsida. Vandringens dag däremot är instiftad
av STF och föreningen har här tagit på sig ett ansvar att driva, förvalta, följa upp och
utveckla dagen. Vandring är STFs främsta reseanledning och vi lägger stora resurser på
Vandringens dag. Styrelsen anser, med anledning av ovan, att det inte går att likställa
marknadsföringen av Biologiska mångfaldens dag med den för Vandringens dag.
Styrelsen vill emellertid betona att STF kan uppmuntra lokalavdelningarna att lyfta
frågor kring biologisk mångfald även på Vandringens dag. Att synas och medverka i
sammanhang som Biologiska mångfaldens dag är enbart positivt för STF.
Motionären föreslår också att biologisk mångfald ska lyftas in i STFs
verksamhetsinriktning. I en av sina propositioner föreslår styrelsen stämman att ersätta
just verksamhetsinriktningen med ett annat styrande dokument (en visionär målbild).
Förslaget till visionär målbild är skriven på en övergripande nivå vilket gör att biologisk
mångfald inte finns omnämnd där. Styrelsen noterar dock vikten av att arbetet med
biologisk mångfald finns med i framtida strategiska planer.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att bifalla att-sats ett
- att bifalla att-sats två
- att avslå att-sats tre
- att anse att-sats fyra besvarad
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17.4 - Allemansrätten och hållbarhet
Vi ser i Sverige en förändrad demografi.
• De äldre (där många är medlemmar i STF eller har använt sig av STF:s utbud
redan) blir fler, har mera pengar och är friskare och har stora möjligheter till
fortsatta fysiska naturupplevelser.
• Att 20% av Sveriges befolkning är utrikesfödda
• Att intresset för svenska naturupplevelser ökar i målgruppen 20–35 år. Denna
åldersgrupp kommer också att stå för den kommande babyboomen.
Samtidigt ökar både intresset och fokus på hållbarhet i alla dimensioner. Den äldre
delen av Sveriges befolkning är (troligtvis) införstådda i Allemansrätten och dess
innebörd, då information om och kunskapsspridning om denna ingått i
skolundervisningen bland annat.
För de 20% utrikesfödda är Allemansrätten en helt ny företeelse. Allemansrätten är unik
i sitt slag och finns endast i Sverige. Förståelse för vad den innebär, rättigheter och
skyldigheter, är vital för att den ska kunna behållas långsiktigt. Allemansrätten ger oss
en fantastisk möjlighet att leva i, ta del av och utvecklas i och av naturen givet att vi
förvaltar denna rätt på rätt sätt. Åldersgruppen 20–35 år har vuxit upp i en tid av
internationalisering, konkurrens, fokus på individen och digitalisering. Denna
åldersgrupp ska på sikt förvalta och säkra den svenska Allemansrätten och ett hållbart
förhållande till naturen.
Jag föreslår stämman att besluta:
-

att STF ska verka för att utbildning i 1) Allemansrätten och 2) som en följd
därav Hållbarhet ska ingå som ett fast inslag i Svenska För Invandrare (SFI)

-

att STF ska verka för att STF:s lokalavdelningar får ett utökat uppdrag att kunna
medverka i eller hålla ovanstående utbildning. Det ger också STF möjligheten
att synas tidigt och sprida information om STF samt vara drivande i den hållbara
omställningen som turismen står inför.

-

att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett samlat kommunikativt grepp
gentemot presumtiva och existerande medlemmar om hur STF kan
kommunicera Allemansrätten i syfte att försvara den.

-

att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett helhetligt angreppssätt om
Allemansrätten i syfte att försvara den.

Eva-Karin Dahl, Saltsjö-Duvnäs
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Styrelsens svar på motion 17.4
STF värnar allemansrätten, det stadfästs på policynivå i föreningens “Riktlinjer i
turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor” som antogs av riksstämman 2020. Där står:
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... 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.
Arbetet med att värna allemansrätten sker på flera nivåer. STF är en av deltagarna i
Nationella dialoggruppen för arbetet med allemansrätten och driver även frågan om att
värna och vårda allemansrätten på en strategisk nivå i paraplyorganisationen Svenskt
Friluftsliv. Ur ett mer operativt perspektiv ger STF ut Allemansrättsskolan, ett material
på lätt svenska som bl a används i grundskolan och som förklarar allemansrättens
huvudprinciper och innebörd – vad man får göra respektive inte får göra och vad man
särskilt ska tänka på i mötet med naturen. Allemansrätten är också en viktig del i
lokalavdelningarnas verksamhet, dels som möjliggörare för många av
lokalavdelningarnas aktiviteter, dels som i exemplet STF Östra Skåne som vänt sig till
SFI-utbildningar för att informera om friluftskunskap. För dessa insatser tilldelades
lokalavdelningen STFs Hållbarhetspris 2021.
Styrelsen delar motionärens bedömning att STF har en mycket viktig roll att spela i att
öka kunskapen om allemansrätten i syfte att värna den. Detta gäller för målgruppen som
precis kommit till Sverige och som genom utbildning får grundläggande kunskaper i det
svenska språket och kunskaper om det svenska samhället, men också andra grupper i
samhället. Här kan nämnas barn i grundskolan, blivande lärare, gäster på våra boenden,
deltagare på lokalavdelningarnas aktiviteter och de barn, föräldrar och ungdomar som
deltar i STFs Fjälluffa. STF gör redan idag mycket för att värna allemansrätten och
styrelsens ser positivt på att STF ytterligare profilerar sig i allemansrättsfrågan - för
ökad medlems- och samhällsnytta - genom att bredda arbetet mot fler målgrupper.
Styrelsen avser att ge i uppdrag till generalsekreteraren att utveckla arbetet med att
värna allemansrätten. I det arbetet ska motionens innehåll beaktas och
lokalavdelningarna ses som en viktig resurs och involveras.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska anses besvarad
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17.5 - Diskmedel i fjällstugor och på fjällstationer
Jag har varit gäst på många av STFs fjällstugor och fjällstationer. Jag förvånas alltid att
det oftast är diskmedel YES som finns att tillgå för diskning. Då YES har fått tagit bort
sin Svanenmärkning på grund av att diskmedlet innehåller allergena parfymer och
konserveringsmedel och ämnen med långvarig miljöeffekt. På grund av sitt innehåll har
YES diskmedelt fått en varningstext ”skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer” på baksidan av flaskor.
Min tanke är såklart hur kan STF använda detta på i sina fjällstugor, då det inte finns
några avlopp som tar hand om avloppsvattnet. Även fast det finns avlopp tex på
fjällstationer tycker jag att STF skall föregå med gott exempel och ha miljöcertifierade
diskmedel och andra städprodukter.
Jag föreslår stämman besluta
- att STF ska använda miljöcertifierade diskmedel och städprodukter på egna
boenden
Susanne Holmqvist, Duved
Styrelsens svar på motion 17.5
Enligt STFs hållbarhetslöfte ska endast miljömärkta städ- och rengöringsmedel
användas på STFs boenden. De allra flesta av våra egendrivna boenden är dessutom
Green Key-märkta vilket ställer krav på 100 procent miljömärkta städkemikalier för
dagligt bruk. Green Key gör återkommande revisionsbesök och kräver in årliga
rapporter för att följa upp att STF lever upp till dessa krav.
Vi vet dock av erfarenhet att det händer att gäster lämnar kvar diskmedel till
efterkommande gäster, vilket STF inte kan styra över. Vår personal och stugvärdar
försöker dock ta bort dem när de upptäcks. De diskmedel och städprodukter som STF
köper in till STFs boenden ska vara miljömärkta. Detta i enlighet med vårt
hållbarhetslöfte.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska bifallas
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17.6 - Angående ”STF Fjällmärke”
Bakgrund
Många är de gånger jag mött trevliga vandrare på lederna runt våra fjäll, stannat upp en
stund, haft ett trevligt småprat och delat vandrares upplevelser och erfarenheter. Och
många gånger är de stunder i fjällstugor och stationer, när man i kök, runt middagsbord
och samtalsrum slagit sig i slang och haft en sympatisk pratstund om livet, fjällen och
STF. Gemensamt för de alla är att man ofta efteråt undrat var de trevliga vandrarna kom
från, och vad de hette, och vilken vidare erfarenhet de har haft av vår fjällkedja och dess
leder.
Denna motion handlar om förslaget att råda bot på denna situation, och tillse att våra
fjällvandrande medlemmar får ett enkelt och socialt trevligt sätt att uttrycka sin
fjällerfarenhet, STF-lojalitet, namn och bakgrundsidentifikation.
I ”skridskosverige” (många av de klubbar som är organiserade i det internationella
samarbetet ”Skridskonätet”) är det vanligt att åkare man möter på isarna bär
rektangulära namnskyltar (ca 10*3 cm). Skyltarna är av olika färg beroende på vilken
funktion skrinnaren har i sin klubb samt att märket (broderad tygbit monterad på
löstagbar kardborre) också uppger hemort samt logotypen för föreningen. Detta är ett
utmärkt sätt att dels snabbt identifiera sina färdkamrater, men också att personifiera
möten med andra skrinnare under dagen. Möten på isen blir trevligare med namntilltal,
men också av högre kvalitet när man snabbt kan validera information som lämnas från
erfarna åkare. Naturligtvis fyller skylten också en utökad säkerhetsfunktion vid olyckor,
efterspaning eller larm.
Inspirerad av ovan erfarenheter vill jag nu framföra ett förslag till STF att införa ett
liknande ”Fjällmärke” där vi som fjällvandrare/STF-medlemmar enklare kan identifiera
oss för varandra och för personer vi möter på fjället (och naturligtvis i alla andra
tänkbara STF-sammanhang).
Exempel, förslag och inspiration kring eventuell utformning och gradering
Jag tänker mig att föreningen inför ett märke i tre graderingar: Brons, Silver och Guld.
Den fysiska utformningen kan vara 1. i form av tygmärke i liknande design som
skridskosverige bär (läs ovan) för flyttbart/avtagningsbart montage på jackor eller
huvudbonader 2. En rund metallbricka med kraftig fästanordning för att bära på
skjortor, tröjor eller huvudbonader samt 3. Som stabil dekal för montage på hårda ytor
(hjälm, etc.).
De olika graderingarna skall självklart spegla den erfarenhet som vandraren har skaffat
sig på leder och fjäll. Förslagsvis kan ett bronsmärke innebära att man har vandrat vissa
angivna sträckor på ledsystemet, samt besökt valfria X fjällstationer och Y fjällstugor.
Ett silvermärke innebär att man genomfört ännu fler angiva ledsträckor (kanske lite
ovanligare/mindre frekvent trampade?) samt besök ytterligare Z fjällstationer och Q
fjällstugor. För att uppnå åtråvärda guld föreslår jag att medlemmen dessutom har
innehaft ideellt uppdrag för STF under X år (styrelsemedlem i lokalförening/krets,
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stugvärd, färdledare etc.) eller varit anställd i föreningen (företrädesvis inom
fjällverksamheten).
Märket bör utöver graderingen (kulören) och STF:s logotyp även ha bärarens namn och
hemort, vilket naturligtvis även höjer identifikationshalten och personifierar bärandet av
märket.
Efter ett införande har verkställts, och produkten kan annonseras i gängse kanaler, bör
den kanske finnas tillgänglig under en tid för beställare som på ”heder och samvete”
intygar att man motsvarar den erfarenhet som speglas i graderingen. Därefter denna
”amnesti” kan det väl vara lämpligt att ansökare inlämnar underlag med stämplar från
de stugor och stationer som efterfrågas. På detta sätt blir det ett märke som visar på
både föreningslojalitet samt idoghet som vandraren kan uppvisa i STF-systemet. Det är
ju trevligt om märket också får bli en attraktiv, åtråvärd och lite svårfångad klenod.
Prissättningen på ett dylikt märke borde kunna utformas så att den blir kostnadsneutral
eller något lönsam för föreningen, så att ett införande av detta inte ligger föreningens
ekonomi till last.
Speglar verkligen ett dylikt märke fjäll-kunskap och fjäll-förmåga hos innehavaren?
Nej, teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet, fysisk förmåga och intellektuell kapacitet är
fyra storheter som inte alltid går hand i hand. Synnerligen på fjället. Men syftet med
mitt förslag är att märket redovisar vandrade mil och besökta platser - varken mer eller
mindre. Kanske ett modernare uttryckssätt som motsvarar intrycket av bäraren av den
klassiska fjällanoraken - med fjällstugemärken från axlar till manschetten.
Till sist: tänk er en stugvärd på en efterfrågad stuga som en intensiv dag tar emot nya
vandrare på sin trapp. Tänk så glad hen blir när hen upptäcker att de nyanlända är
erfarna vandrare som känner sina rutiner i stuga och eldstad, och kan bistå mindre
erfarna nattkamrater med kunskap om rutiner och arbetsuppgifter. Och tänk er den
barnfamilj som är på sin första fjällvandring, och som vid jokkens rast, möter ett grånat
erfaret vandrarpar med guldmärke, som lugnt kan svara på alla de frågor man kan ha
som oerfaren. Tänk er årsmötet på STF-Höglandet där representanter för olika bakgrund
och generationer omedelbart kan identifiera sitt gemensamma intresse och kunskap som
ett märke indikerar och identifierar. Ja, så där kan jag hålla på länge - jag tror att ett
dylikt märke aktivt skulle bidra till den fortsatta utvecklingen av STF:s 137-åriga
fjällkultur.
Jag föreslår stämman besluta:
- att utreda förutsättningarna att införa ett nytt ”STF-fjällmärke” i enlighet med
inriktningen på ovan förslag.
Erik Rönnby, Stockholm
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Styrelsens svar på motion 17.6
STF har idag flera olika sorters märken med syfte att lyfte en plats, ett boende eller en
prestation.
•
•
•
•
•

STFs Stugmärken har motiv av de olika fjällstugorna och kan köpas på plats i
stugorna under vandring. Märkena är populära, med en årlig åtgång av
ungefärlig 4 000 st.
STF har även ledmärken över olika sträckningar av Kungsleden. Dessa säljs på
fjällstationerna.
STF har tidigare haft Toppmärken bestående av motiv över toppar längs hela
fjällkedjan. Märkena digitaliserades som en del av Fjällappen som inte längre är
i drift och fysiska märken tas inte längre fram pga låg efterfrågan.
Därtill kan läggas STFs förtjänstmärken – i brons, silver respektive guld – som
ges till medlem som varit verksam i föreningen under en lång tid eller som
utfört extraordinära insatser för föreningen.
Vid sidan av tillhandahållande av märken delar STF ut Guldmedalj och Dag
Hammarskjöldmedalj som belöning för framstående insatser inom områden som
ligger inom STFs verksamhetsfält.

Styrelsen förstår motionärens vilja att hitta ytterligare sätt att uttrycka fjällerfarenhet
inom STF och att påvisa STF-lojalitet, men menar samtidigt att det redan idag finns
flera olika typen av märken för olika ändamål. Att ta fram, förvalta, kommunicera och
sälja märken kräver resurser i form av pengar och personal. Styrelsen anser att det är
bättre att vi fokuserar på att först och främst arbeta med att hitta bra former för de
märken som finns, snarare än att ta fram nya typer av märken.
STF har som uttalad ambition att vara Sveriges ledande vandringsaktör som på ett
inkluderande sätt arbetar med att få fler att upptäcka vandring - över hela landet. Vi gör
det bland annat med satsningen på våra Signaturleder. Utifrån detta ser styrelsen att det
är av vikt att vi arbetar med vandring på ett likvärdigt sätt över hela landet. Med ett
fjällmärke, som föreslås i motionen, finns risken att vi utesluter stora delar av
vandringssverige.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
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17.7 - Allergianpassa våra anläggningar
Jag vill att föreningen stärker intentionen och policyn vad gäller att allergianpassa och
säkra anläggningarna och boenden i detta avseende. Det kan gälla hygienprodukter,
städmaterial, etc. Exempelvis parfymer, onödiga färgämnen, med mera. ”Bra kan bli
bättre.”
Jag föreslår riksstämman besluta
- att STF stärker intentionen och policyn vad gäller att allergianpassa och säkra
anläggningarna och boenden i detta avseende.
Göran Melesjö, Älvdalen
Styrelsens svar på motion 17.7
STF har idag ett anslutet boende – Åre Södergården – som ägs och drivs av Astma- och
Allergiförbundet. Det är den enda anläggningen i Norden som är anpassad för att vara
tillgänglig för de som har svåra allergier och astma.
STF har ingen statistik på antal förfrågningar från gäster som önskar allergianpassat
boende, men vår uppfattning baserat på de frågor vår bokning får från potentiella gäster
är att efterfrågan på rum där gästen kan medföra hund är betydligt större än efterfrågan
på boenden som är allergianpassade.
Enligt STFs hållbarhetslöfte ska endast miljömärkta städ- och rengöringsmedel
användas på STFs boenden. De allra flesta av våra egendrivna boenden är dessutom
Green Key-märkta vilket ställer krav på 100 procent miljömärkta städkemikalier för
dagligt bruk. Green Key gör återkommande revisionsbesök och kräver in årliga
rapporter för att följa upp att vi lever upp till dessa krav.
De vanligast förekommande miljömärkningarna på rengöringsmedel inom STF är
Svanen och Bra miljöval. De ställer följande krav när det gäller allergiframkallande
ämnen i produkterna:
Bra miljöval:
• Strikta krav ställs på hormonstörande och allergiframkallande ämnen.
• Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För
övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på de parfymer och
växtextrakt som ingår.
• Allergiframkallande konserveringsmedel, som till exempel isothiazolinonerna
BIT och MIT är inte tillåtna.
Svanen:
• Svanenmärkningen ställer krav gällande allergiframkallande ämnen i
rengöringsmedel.
• Produkten lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat på
parfymer och förbud mot konserveringsmedel.
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Styrelsen förstår motionärens vilja att på policynivå stärka arbetet med
allergianpassning av STFs anläggningar och boenden. När det gäller val av hygien- och
städprodukter bedömer styrelsen att de miljömärkningar som våra boenden arbetar efter
omhändertager det behov som motionären lyfter i sin inledande text. Det förslag till
beslut som motionären föreslår har däremot ett mycket bredare anslag och skulle
inkludera en mängd andra områden än enbart städ- och hygienprodukter. En regelrätt
allergianpassning behöver ta hänsyn till en mängd andra perspektiv och skulle kunna få
stora konsekvenser för STF både utifrån resurser och gästperspektiv.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
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17.8 - Håll föreningen tillgänglig utan
inblandning av Google mm
Plastkortet för föreningens medlemmar avvecklades för ca 2 år sedan med hållbarhet
och miljö som motivering, till förmån för medlemskortet i mobilappen som det förment
överlägsna alternativet. Denna motivering håller inte. Mängden plast för STF-kortet är
ytterst ringa jämfört med förbrukningen för allt annat som vi gör. Ifall plasten anses
vara en så stor miljöbov, då kan kortet göras lite tunnare och av bioplast. Medlemskapet
skulle också kunna betalas för 2 eller 3 år med därmed längre giltighetstid på kortet och
mindre plast. Löst.
Mobilappen är inte alls så hållbar och miljövänlig som det påstås. Stora mängder inte
bara plast, utan även sällsynta metaller går åt mobilen som måste ersättas nästan varje
år för att apparna inte ska sluta funka. Även mobilnätet, serverhallar och hela den
osynliga gigantiska infrastrukturen omkring förbrukar massor med plast och metall.
Hanteringen av appen förbrukar dessutom mycket energi under hela kortets livslängd,
vilket plastkortet inte heller gör.
Betalning med mobilappar såsom Swish är inte heller så genial och hållbar som det
ibland påstås. Stora mängder material och energi går åt hela den extremt komplicerade
och sårbara infrastrukturen.
Det som är värre och gemensamt för båda till synes orelaterade förslag är att den
underliggande påtvingade "digitaliseringen" förstör den enskildas frihet och utestänger
en del av tillgång till tjänster och samhället. Folk tvingas att köpa en ny mobil varje år,
och folk tvingas att samtycka till Googles affärsvillkor (utan inloggning och samtycke
inga appar, eller hur) och leverera sina personliga uppgifter till Google.
Slutsats: Styrelsen ska se till att enkla under många decennier väl fungerande metoder
såsom plastkort och kontanter återställs och kommer att finnas kvar i framtiden, och
förhållandet mellan medlem och förening kan upprätthållas utan beroende av onödiga
tredje parter såsom Google eller banker och deras BankID.
Jag föreslår stämman besluta
- att medlemskortet av plast ska återinföras
-

att alla STF boenden och andra föreningens tjänster ska kunna betalas med
kontanter

Taylor Hammerschmied, Boden
Styrelsens svar på motion 17.8
För STF är hållbarhetsarbetet centralt. Beslutet att avveckla plastkorten baserades dels
på att minska klimatavtrycket, dels på att kostnaderna för framställandet av korten var
avsevärda. Sett till samhällsutvecklingen i övrigt är det färre och färre som har kvar
plastkorten för att verifiera medlemskap, det huvudsakliga sättet att göra det är numera
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digitalt. För att inte exkludera medlemmar som av olika skäl inte använder STFs app
har STF möjliggjort att man kan använda ett medlemskort i papper. I samband med
övergången från plastkort till digitalt medlemskort (med kompletterande kort i papper)
öppnade vi upp en särskild “brevlåda” för medlemmar som ville lämna synpunkter på
förändringen. Det var förvisso många som hörde av sig med många olika typer av
inspel, men vi bedömer ändå att förändringen slagit väl ut och mottagits väl av
merparten av våra medlemmar. Det digitala medlemskortet var också efterfrågat av
många.
Kontanthanteringen medför stora kostnader för STF och rent logistiskt är det svårt att
upprätthålla säkra rutiner för våra medarbetare och ideella som befinner sig i land utan
farbar väg. Rent praktiskt är det även svårt att upphandla tjänsten kontanthantering för
merparten av våra fjällstugor och stationer, då många leverantörer som hanterar
kontanter inte erbjuder sina tjänster i de geografiska områden där vi finns.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
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17.9 - Komplettering av STF:s normstadgar för lokalavdelningar
Valberedningen har en central roll i lokalavdelningarna. Valberedningens främsta
uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda i styrelsen och till revisorer. Därför bör
de som sitter i valberedningen ha varit eller vara aktiva i föreningen, att de deltagit eller
deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de väl känner till
vilka personer och kompetenser som finns i och runt föreningen.
De ska kontinuerligt ges möjlighet att följa föreningsarbetet, hur föreningen utvecklas
och på så sätt kunna bedöma om och vad det finns behov av för kompletterande
kunskap och/eller erfarenhet.
De bör läsa protokoll från styrelsemöten och delta i styrelsearbetet på ett sådant sätt att
de är uppdaterade om vilka samtal som förs inom styrelsen/föreningen. En viktig del är
också att dela medlemmarnas och styrelseledamöternas syn på styrelsens förmåga att
leda föreningen.
De som väljs av årsmötet måste ha kännedom om och, i god tid, ges möjlighet att förstå
uppdraget. Valberedningen bör ha fler arbetsuppgifter än att ge förslag på personer till
förtroendeuppdrag. Det kan vara att tillsammans med styrelsen förbereda årsmötet
genom att välja lämpliga personer som kan sitta i årsmötespresidiet tex vem som ska
vara vara årsmötesordförande, årsmötessekreterare eller uppmärksamma medlemmar
vid olika typer av frånfällen, avtackningar, uppvaktningar mm.
Uppdrag för valberedningen kan också vara att föreslå personer till andra poster inom
eller utanför föreningen, som ledare för olika utskott, representanter i olika
arbetsgrupper eller andra organisationer.
Jag föreslår att Riksstämman
- att ändra normalstadgan för lokalavdelningars paragraf 9 och 10 till;
§ 9 Valberedning
Nuvarande skrivning av paragraf 9 kompletteras med följande text;
- Hur många ledamöter samt mandatperioder regleras i stadgarna. Utifrån
föreningens verksamhet och behov ska valberedningen söka efter personer som
tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar
med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning och fortlevnad.
Valberedningen är därför självständiga från styrelsen. De arbetar, på samma sätt
som styrelsen, under förtroende, direkt mot föreningens medlemmar.
§ 10
Skrivningen om ärenden som alltid ska behandlas på ordinarie årsmöte
kompletteras med följande villkor;
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- Årligen upprättar styrelsen, tillsammans med valberedningen, en
verksamhetsplan som gynnar kontinuitet, åldersförändringar och tillväxt.
Anders Forsberg, Holmsund
Styrelsens svar på motion 17.9
I samband med att STF gick från kretsar till lokalavdelningar 2013 beslutades vid
riksstämman 2012 om nya normstadgar för STFs lokalavdelningar. I stadgarna § 9 står
idag:
§ 9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet
välja en eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är
styrelseledamot.
Det är styrelsens uppfattning att motionären vill betona valberedningens viktiga
uppdrag i föreningen och förstärka detta genom en stadgerevision. Styrelsen delar
motionens andemening, men menar att detta istället bör göras genom att styrelsen ger
kansliet i uppdrag att ta fram en mall för en valberedningsinstruktion. Instruktionen kan
sedan modifieras av varje lokalavdelning själv och antas på respektive lokalavdelnings
årsmöte. Då får varje valberedning ett tydligt uppdrag och en instruktion att följa för sitt
arbete.
Gällande motionens förslag avseende ändring i §10 finns redan i samma paragraf punkt
12 med lydelsen: “föredragning av årets verksamhetsplan”. Det är styrelsens mening att
ett tillägg av en snarlik punkt kan anses förvirrande. Styrelsen gör vidare bedömningen
att det inte bör regleras i stadgarna huruvida verksamhetsplanen ska tas fram i samråd
med valberedningen eller ej.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
Styrelsen föreslår även riksstämman att besluta
- att ge styrelsen i uppdrag åt generalsekreteraren att ta fram en mall för en
valberedningsinstruktion som kommuniceras till lokalavdelningarna
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17.10 - Utbildning för aktivitetsledare
En fråga som diskuterats i olika sammanhang och konstellationer bland aktivitetsledare
och styrelsemedlemmar runt om i landet är frågan om utbildning för att kunna anordna
bra och trygga aktiviteter.
Det händer att en lokalavdelning har fått önskemål om en viss aktivitet ex
långfärdsskridskor*, men ingen som kan leda aktiviteten, även fast personer med vana
av ex långfärdsskridskor finns så behöver aktivitetsledaren känna att den har en
trygghet och fått den kunskap man kan behöva.
För trygghet och säkerhet, både för aktivitetsledaren och deltagaren så behöver också
alla aktivitetsledare ha någon form av första hjälpen/HLR utbildning, hur hanterar man
en olycka, stor som liten.
Om lokalavdelningarna jobbar mer aktivt med aktivitetsledare så är det också ett bra
sätt för lokalavdelningarna att få fler medlemmar, nå nya grupper och att involvera fler
medlemmar i lokalavdelningen.
För att öka antalet aktivitetsledare som känner sig trygga i sin roll, få nya
aktivitetsledare och för att höja både kvaliteten och säkerheten på aktiviteter, samt för
att kunna erbjuda medlemmarna alla aktiviteter som de önska, (vilket också kan ge
ringar på vattnet till fler medlemmar) och som lokalavdelningarna önskar.
Man kan snegla på friluftsfrämjandet som har utbildningar för aktivitetsledare inom
många olika saker, så som barnverksamhet, skridskor, fjäll, skidor osv. Utbildningar
behöver för den skull inte vara kostnadsfri, men att möjligheten till utbildningar och
kurser i den aktivitet som man sedan ska hålla i skulle bidra till att alla aktivitetsledare
har kompetens för sin aktivitet.
Jag föreslår stämman besluta:
- att STF erbjuder utbildningar för aktivitetsledare, gamla som nya.
-

att STF ser till att alla aktivitetsledare får möjlighet/tillfällen att gå HLR / första
hjälpen utbildning med jämna intervaller.

Linn Bäckman, Brunflo
Styrelsens svar på motion 17.10
STF har historiskt sett varit en utbildarorganisation då vi bl a utbildat färdledare och
fjälledare. Detta upphörde i samband med att fjällsäkerhetsnormen sågs över och det
internt ansågs alltför komplicerat att fortsätta hålla utbildningarna.
I dag erbjuder STF stugvärdsutbildning, dugnadsledarutbildning och en kurs för
nyvalda styrelseledamöter till våra lokalavdelningar. Vi har också genom
Studiefrämjandet tagit fram en utbildning vid namn L1 –värd. Det är en mix av
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Studiefrämjandets ledarutveckling steg 1 och en värdskapsutbildning. I utbildningen
ingår bland annat grupputvecklingsteorier, kommunikation, ledarskap, guideteknik samt
planering och vad man bör tänka på säkerhetsmässigt när man planerar en längre
tur/aktivitet utomhus (ej fjällmiljö). De som gått utbildningen har varit nöjda. Dock har
vi haft svårt att kunna erbjuda den på flera platser i landet, och den har därför varit
vilande under ett par år. Studiefrämjandet har också möjlighet att hålla HLR-kurser på
flera platser i landet vid förfrågan, vilket nyttjats av flera lokalavdelningar.
Vid de regionala träffarna som hölls för lokalavdelningar under hösten 2021
diskuterades bland annat utbildning för aktivitetsledare. Åsikterna från de aktiva i
lokalavdelningarna var delade. En del tyckte att man inte behöver mer utbildning,
medan andra däremot efterfrågade mer utbildning. Det är också oklart exakt vilken typ
av utbildning man efterfrågar. Vi ställde också frågan om utbildning i den enkät som
skickades ut till styrelseaktiva i lokalavdelningarna i november 2021. I den svarade
endast 37 procent att de tyckte att det behövdes mer utbildning för styrelsen och
avdelningens funktionärer. På frågan om man själv skulle vilja gå en utbildning för
aktivitetsledare i STF svarade 26 procent ”ja” och 42 procent svarade “eventuellt, men
skulle vilja veta lite mer om den först”. Att vissa personer önskar mer utbildning är
därmed tydligt. Men vilken typ av utbildningar och i vilken form behöver i så fall
utredas djupare.
Styrelsen ser positivt på utbildningsfrågan och delar motionärens syn på utbildning som
möjliggörare och statushöjare för STFs lokala aktiviteter. Styrelsen uppfattar samtidigt
att det, utifrån nyligen genomförda träffar och undersökningar, är oklart hur behovet av
utbildningar ser ut. Styrelsen ser därför att generalsekreteraren får i uppdrag att utreda
intresse, omfattning och förväntningar på utbildning för aktivitetsledare och att beslut
huruvida utbildning ska erbjudas, inkl dess innehåll, fattas av styrelsen utifrån framtaget
underlag. I utredningen ska lokalavdelningarna involveras.
Styrelsen vill betona att den, likt motionären, värdesätter säkerhet vid STFs lokala
aktiviteter och anser att motionärens önskan om att aktivitetsledare ska ha möjlighet att
genomföra HLR-utbildning tillgodoses av befintligt samarbete med Studiefrämjandet
och deras HLR-utbildning.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att avslå att-sats ett
- att anse att-sats två besvarad
Styrelsen föreslår även riksstämman att besluta
- att styrelsen ger generalsekreteraren i uppdrag att utreda intresse, omfattning
och förväntningar på utbildning för aktivitetsledare och att beslut huruvida en
utbildning ska erbjudas, inkl dess innehåll, fattas av styrelsen utifrån framtaget
underlag. I utredningen ska lokalavdelningarna involveras.
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17.11 - Betald resa vid dugnadsuppdrag
Bakgrund: Vid dugnadsuppdrag tar man ledigt/semester för att kunna åka iväg 1-2
veckor. Då blir resekostnaden en ”stor” utgift jämfört om man är iväg en längre tid.
Man ger av sin tid till ett gott ändamål. Då bör man inte få ”extra” utgifter utöver vad
man ändå har hemma. Det ska inte behöva kosta något att åka iväg på ett
volontäruppdrag.
Jag föreslår
- att reseersättning utgår för dugnadsuppdrag
- att reseersättning ges motsvarande vad en tågresa med STF-rabatt kostar
- att under pandemitider ges även reseersättning för resa med bil
Christer Skarin, Kinna
Styrelsens svar på motion 17.11
Vid riksstämman 2020 antogs principer för ideella uppdrag inom STF. Detta efter ett
förslag från STFs styrelse. I principerna står bland annat:
Om det krävs resor och övernattningar för ett förtroendeuppdrag eller ideellt uppdrag
står STF för resa, kost och logi.
På grund av pandemin, och den svåra ekonomiska situation STF hade att hantera, valde
styrelsen att skjuta på implementeringen av ovan principer. Arbetet med
implementeringen har påbörjats våren 2022.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen i sin helhet ska anses besvarad
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17.12 - Förbättring/ändring av Miranda-programmet
Bakgrund: Idag upplevs Miranda av flera att det är bökigt och ologiskt att jobba. Jag är
övertygad om att förändringar till det bättre kan göras. Bemanningen av
Helpdeskfunktion kan minskas ner (vilket frigör pengar till vettigare verksamhet inom
STF). Det gäller både att hantera nya och befintliga medlemmar såväl som
aktivitetsfunktionen för att lägga upp info på vår lokalavdelnings hemsida
Dessa förändringar skulle ge ett betydligt enklare och snabbare arbete för oss ute på
avdelningarna. Dessutom skulle det spara mycket tid för Helpdeskpersonal att åtgärda
enkla saker som vi ute på fältet själv kan göra.
Jag föreslår:
-

att det i ”lägga upp ny aktivitet” införs en ”granska-funktion” så att man enkelt
kan se hur texten på hemsidan blir (jämför granska-funktionen i Okidok när man
lägger in uppgifter i programfoldern). Nu dröjer det åtminstone en dag eller
längre innan man kan gå in på hemsidan och se hur det blev.

-

att fler ändringar i fält o text kan göras av mig själv. Nu får jag skicka ett
meddelande till Hepldesk och så får de göra jobbet (slöseri)

-

att jag ska kunna ändra i den inledande texten på vår egna hemsida. Idag måste
jag använda Helpdesk.

-

att jag själv ska kunna skriva in text i de olika flikarna på hemsidan ex vis
”Aktuellt” och ”Bra att veta”. Nu kan endast helpdesk göra detta. (Slöseri med
pengar eftersom Helpdesk är avlönade och jag är volontär=gratisarbetare)

-

att det vid registrering av ny medlem finns ”en ruta” att direkt ansluta
medlemmen till lokalavdelningen. Nu är det en omständlig process med flera
knapptryckningar.

Christer Skarin, Kinna

Styrelsens svar på motion 17.12
Styrelsen är medveten om att flera funktioner i STFs medlemssystem Miranda behöver
utvecklas. Under 2019 påbörjades en förstudie i syfte att byta ut nuvarande
medlemssystem. I det arbetet medverkade också representanter från lokalavdelningarna.
Utvecklingsprojektet var dock tvunget att stoppas då pandemin slog till med effekten att
STF drabbades hårt ekonomiskt. Enligt plan kommer arbetet med förstudien inför ett
nytt eller uppdaterat medlemssystem återupptas 2022. I det arbetet kommer även
webbsidan för lokalavdelningarna behöva ses över då sidorna idag är sammankopplade
med medlemssystemet. Motionärens åsikter är viktiga att beakta i arbetet med ett nytt
eller uppdaterat medlemssystem, och styrelsen kommer att ge generalsekreteraren i
uppgift att väga in motionärens åsikter i arbetet som följer.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska anses besvarad
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17.13 - Om medlemmarnas e-post och telefonnummer finns
tillgängligt i Miranda för lokalavdelningarna
Bakgrund: Idag ser vi i lokalavdelningen (iMiranda) endast uppgifter om
medlemmarnas (i vårt verksamhetsområde) såsom namn o adress – ej telefon o e-post.
Idag är e-post och mobiltelefon de naturligaste medierna för att nå ut. Att skicka
information idag via vanlig post kostar väldigt mycket och dränerar snabbt en ”fattig”
förening.
Vi inom lokalavdelningarna får ett enklare, snabbare och billigare sätt att nå ut till de
som är medlemmar i lokalavdelningen.
Jag föreslår att STF centralt öppnar upp sina registeruppgifter så att vi på
lokalavdelningsnivå kan se telefonnummer och e-postadress. Detta torde inte vara något
problem m h t GDPR eftersom vi redan i varje lokalavdelning måste vara strikta med
hur vi hanterar personuppgifter. Det är ju endast styrelsen som har inloggning till
Intranät o Miranda.
Jag föreslår
- att STF centralt öppnar upp sina registeruppgifter så att vi på
lokalavdelningsnivå kan se telefonnummer och e-postadress.
Christer Skarin, Kinna
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17.14 - Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
Vi upplever sedan länge ett problem i arbetet med att förnya och utöka antalet
medlemmar i vår lokalförening.
Därför vill vi lyfta frågan om lokalföreningarnas möjligheter att få tillgång till
mejladresserna bland dem som ansöker om medlemskap i Svenska Turistföreningen.
Att tillmötesgå detta önskemål skulle enligt vår åsikt avsevärt underlätta föreningarnas
arbete med att rekrytera nya medlemmar och dessutom stimulera den dagliga
verksamheten i form av ett ökande intresse för att delta i föreningsaktiviteterna.
För den lokale medlemmen genererar det också positiva effekter. Utan någon kostnad
kan hen ta del av de aktiviteter som föreningen ordnar och informerar om både på
hemsidan och via mejl.
För att detta ska fungera är det viktigt att föreningen fullt ut följer GDPR-lagen och
informerar medlemmen om detta.
Därför föreslår vi att riksstämman beslutar
- att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen
Torbjörn Gerward och övriga styrelsen för STF Norra Öresund
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17.15 - Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
Vi upplever sedan länge ett problem i arbetet med att förnya och utöka antalet
medlemmar i vår lokalförening.
Därför vill vi lyfta frågan om lokalföreningarnas möjligheter att få tillgång till
mejladresserna bland dem som ansöker om medlemskap i Svenska Turistföreningen.
Att tillmötesgå detta önskemål skulle enligt vår åsikt avsevärt underlätta föreningarnas
arbete med att rekrytera nya medlemmar och dessutom stimulera den dagliga
verksamheten i form av ett ökande intresse för att delta i föreningsaktiviteterna.
För den lokale medlemmen genererar det också positiva effekter. Utan någon kostnad
kan hen ta del av de aktiviteter som föreningen ordnar och informerar om både på
hemsidan och via mejl.
För att detta ska fungera är det viktigt att föreningen fullt ut följer GDPR-lagen och
informerar medlemmen om detta.
Därför föreslår vi att riksstämman beslutar
- att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen
Berne Persson och övriga styrelsen för STF Värend
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17.16 - Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
Vi upplever sedan länge ett problem i arbetet med att förnya och utöka antalet
medlemmar i vår lokalförening.
Därför vill vi lyfta frågan om lokalföreningarnas möjligheter att få tillgång till
mejladresserna bland dem som ansöker om medlemskap i Svenska Turistföreningen.
Att tillmötesgå detta önskemål skulle enligt vår åsikt avsevärt underlätta föreningarnas
arbete med att rekrytera nya medlemmar och dessutom stimulera den dagliga
verksamheten i form av ett ökande intresse för att delta i föreningsaktiviteterna.
För den lokale medlemmen genererar det också positiva effekter. Utan någon kostnad
kan hen ta del av de aktiviteter som föreningen ordnar och informerar om både på
hemsidan och via mejl.
För att detta ska fungera är det viktigt att föreningen fullt ut följer GDPR-lagen och
informerar medlemmen om detta.
Därför föreslår vi att riksstämman beslutar
- att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen
Christer Nyberg, ordförande STF Kalmar
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17.17 - Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
Vi upplever sedan länge ett problem i arbetet med att förnya och utöka antalet
medlemmar i vår lokalförening.
Därför vill vi lyfta frågan om lokalföreningarnas möjligheter att få tillgång till
mejladresserna bland dem som ansöker om medlemskap i Svenska Turistföreningen.
Att tillmötesgå detta önskemål skulle enligt vår åsikt avsevärt underlätta föreningarnas
arbete med att rekrytera nya medlemmar och dessutom stimulera den dagliga
verksamheten i form av ett ökande intresse för att delta i föreningsaktiviteterna.
För den lokale medlemmen genererar det också positiva effekter. Utan någon kostnad
kan hen ta del av de aktiviteter som föreningen ordnar och informerar om både på
hemsidan och via mejl.
För att detta ska fungera är det viktigt att föreningen fullt ut följer GDPR-lagen och
informerar medlemmen om detta.
Därför föreslår vi att riksstämman beslutar
- att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen
Bengt Klingheim, ordförande STF Östra Skåne
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17.18 - Öppna upp mejladresserna för lokalavdelningar
Vi upplever sedan länge ett problem i arbetet med att förnya och utöka antalet
medlemmar i vår lokalförening.
Därför vill vi lyfta frågan om lokalföreningarnas möjligheter att få tillgång till
mejladresserna bland dem som ansöker om medlemskap i Svenska Turistföreningen.
Att tillmötesgå detta önskemål skulle enligt vår åsikt avsevärt underlätta föreningarnas
arbete med att rekrytera nya medlemmar och dessutom stimulera den dagliga
verksamheten i form av ett ökande intresse för att delta i föreningsaktiviteterna.
För den lokale medlemmen genererar det också positiva effekter. Utan någon kostnad
kan hen ta del av de aktiviteter som föreningen ordnar och informerar om både på
hemsidan och via mejl.
För att detta ska fungera är det viktigt att föreningen fullt ut följer GDPR-lagen och
informerar medlemmen om detta.
Därför föreslår vi att riksstämman beslutar
- att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen
Torbjörn Haraldsson, ordförande STF Östra Blekinge
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Styrelsens svar på motion 17.13–17.18
STFs ca 65 lokalavdelningar bedriver ett viktigt arbete för att göra det möjligt för
människor att upptäcka Sverige lokalt. För många av våra medlemmar är den lokala
verksamheten en stor anledning varför man är med i STF. För att attrahera fler
medlemmar till lokalavdelningen behövs kvalitativ verksamhet och för att bedriva en
kvalitativ verksamhet behövs ett inflöde av medlemmar som ansluter sig till
lokalavdelningen. Styrelsen förstår önskemålet från lokalavdelningarna att mer kunna
styra över sin medlemsrekrytering själva.
Av STFs 246 000 medlemmar har cirka 18 000 valt att ansluta sig till en
lokalavdelning. När en medlem väljer att ansluta sig till en lokalavdelning får den
lokalavdelning medlemmen anslutit sig till också tillgång till medlemmens epostadress, så vida den finns inlagd i STFs register. STF gör därmed tolkningen att en
medlem vill ha information från den förening den valt att ansluta sig till.
Vad gäller kommunikationen via e-post till icke-anslutna medlemmar så hanteras den
av STF centralt idag. Arbetet med att utöka antalet medlemmar i våra lokalavdelningar
är en av många prioriterade aktiviteter i kansliets verksamhetsplan. Från centralt håll
har organisationen under de senaste åren förbättrat och utvecklat både flöden och
kommunikation för att synliggöra lokalavdelningarnas verksamhet och möjligheten att
ansluta sig. Under ett normalt verksamhetsår gör vi följande insatser för att synliggöra
lokalavdelningarnas verksamhet och uppmuntra till anslutning:
-

Webbpuff direkt efter man blivit medlem
Mailutskick till alla nya medlemmar
Mailutskick till medlemmar som står inför förnyelse av medlemskap
Bilaga med medlemskortet i papp till alla nya och förnyade medlemmar
Tematiskt nyhetsbrev om lokala verksamheten i februari till alla medlemmar
Riktat nyhetsbrev från varje lokalavdelning till medlemmar i sitt
upptagningsområde i månadsskiftet september/oktober
Inlägg i sociala medier och puffar i nyhetsbrev i samband med Vandringens dag
Puffar i nyhetsbrev ytterligare 1-2 gånger per år
Lokala informationsmöten i Teams med inbjudan till medlemmar i
upptagningsområdet vid behov

Vi har också som plan att fortsätta att utveckla detta arbete, bland annat finns det med i
planen för ett nytt medlemssystem att underlätta för medlemmar att ansluta sig till en
lokalavdelning.
STFs kommunikation via e-post är ett viktigt verktyg för att nå ut till våra medlemmar
och icke-medlemmar som prenumererar på nyhetsbreven med inspiration, information
och erbjudanden från hela STFs verksamhet. Grunden är att vi skickar e-post till de som
vill och vi arbetar ständigt med att hålla innehållet relevant för mottagarna genom att
följa upp statistik för öppning och klick. Varje år läggs en utskicksplan där cirka 13
nyhetsbrev går ut till vår prenumerantbas. Denna utskicksplan säkerställer att vi
kommunicerar STFs olika verksamhetsområden till våra olika målgrupper och att
budskapen synkroniserar med våra andra kommunikationskanaler. Vi har sedan vi
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började arbeta än mer samordnat med kommunikation också kunnat se att det är då den
ger mest effekt. Även om rekryteringen till lokalavdelningar via e-post skulle ske lokalt
skulle lokalavdelningarna behöva ingå i denna utskicksplan för att säkerställa att
kommunikation inte krockar, att frekvensen av utskick inte blir för hög eller att vi på
något sätt urholkar vår kommunikation. Detta skulle ställa krav på lokalavdelningarnas
planering och arbetssätt och skulle betyda att resurser lokalt behöver läggas på denna
samordning.
Vi har e-postadresser till ca 82 000 medlemmar, vilket är ca en tredjedel av
medlemsbasen. Varje nyhetsbrev som skickas ut öppnas av drygt 30 procent av
mottagarna. Att bygga relationer via e-post tar tid och kunskap. Det är lätt att tro att
bara man får tillgång till e-postadresser kommer medlemsvärvningen underlättas. Men
det är ett gediget arbete som behöver läggas ner och några lokalavdelningar har resurser
och kunskap att göra det, men för den stora merparten av lokalavdelningar är det mer
effektivt att detta är något som hanteras från centralt håll.
Beslutet skulle även få tekniska konsekvenser för både STF central och lokalt. Idag
använder STF centralt två system för att hantera medlemsuppgifter, vårt
medlemssystem och vårt kampanjsystem som vi använder för att kommunicera via epost med befintliga och potentiella gäster och medlemmar. Det finns utvecklade
tekniska integrationer mellan dessa två system för att se till att personuppgifter i de
båda systemen hanteras korrekt och att uppgifter blir uppdaterade löpande. Enligt vår
integritetspolicy ska man ha möjlighet att kunna tacka nej till utskick via e-post. Skulle
vi addera ytterligare ett system (vilket är Paloma som valts för att möjliggöra för
lokalavdelningarna att kommunicera via e-post med anslutna medlemmar) skulle det
kräva ytterligare tekniska utvecklingar för att hålla alla tre system uppdaterade med
personuppgifter inklusive tillkommande av nya medlemmar, ändring av e-postadresser
och hantering av felaktiga adresser samt avregistreringar. Denna typ av integration med
ytterligare system skulle kräva resurser både i form av pengar och personal att utveckla
och förvalta. Dessutom skulle det ställas höga krav på lokalavdelningar som skulle få
ganska stora mängder e-postadresser att hantera utifrån utskick, studsar och
avregistrering.
Styrelsen förstår motionärernas önskemål och behov men vi ser också till de insatser
som görs från centralt håll och de som finns i planen i utvecklingen av nytt/uppdaterat
medlemssystem. Vi ser också vilka konsekvenser beslutet skulle få för både STFs
lokala och centrala verksamhet och de resurser beslutet skulle kräva. Därför anser vi att
både lokalavdelningarna och medlemmarna gynnas av att kommunikationen via e-post
till icke-anslutna medlemmar sköts av STF centralt. Styrelsen vill dock poängtera
vikten av att STF från centralt håll utvecklar möjligheterna för medlemmarna att ansluta
sig till lokalavdelningar.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
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17.19 - Digital riksstämma + fysisk diskussionshelg
Efter att STF har testat olika sätt att främja diskussioner och debatter på våra
riksstämmor, har den digitala stämman 2020 slagit ett positivt rekord när det gäller
engagemang i form av diskussionsinlägg, förslag och debatt.
Framför allt tack vare den låga tröskeln att framföra åsikter (ingen tidspress, inget tvång
att stå upp i plenum) och det fantastiska engagemanget från anställda och styrelsen som
tog sig an frågorna, återkom med svar och hjälpte till att vaska fram förslag som
stämman kunde enas om. Även mer komplicerade frågor besvarades med hög kvalitét
tack vara möjligheten att rådfråga andra och att undersöka relevanta detaljer.
Från tidigare fysiska riksstämmor minns vi fullpackade dagar i vackra miljöer med
god mat och trevliga samtal. Men även tidspress, många dagordningspunkter som
bockades av i rask takt och viss frustration då flera idéer och förslag inte diskuterats
i plenum innan omröstningen trots försök att åstadkomma just det t.ex. med hjälp av
påverkanstorg.
Diskussionshelg för medlemsombud och styrelsen
Fysiska möten är väl lämpade för kreativa uppgifter, att lära känna varandra och att
ta sig an bredare eller mer komplexa frågor. Sett utifrån tidsperioden som
medlemsombuden är valda för, är ett sådant mötet särskilt givande om det sker efter
man har blivit “varm i kläderna” men i god tid innan besluten ska fattas. Det kan
även vara en bra möjlighet att följa upp beslut från tidigare riksstämma för att visa
ett axplock av de mångfaldiga områden som medlemsombuden är välkomna att
bidra till. Men det kan även vara ett tillfälle där man diskuterar olika förbättringar
som kan genomföras i vår förening.
Mötet är tänkt att utformas som en “diskussionshelg” för alla medlemsombud
tillsammans med representanter från kansliet samt hela styrelsen. På så sätt kan vi
titta på utmaningarna från våra olika perspektiv. För styrelsen skulle det innebära ett
unikt tillfälle att träffa medlemsombuden och ta med sig slutsatser, argument och
olika synvinklar som input för att berika sitt eget perspektiv. Den förslagna
diskussionshelgen är varken tänkt att ersätta introduktionen under kick-off-perioden
(som genomfördes digitalt under första kvartalet 2021) eller de regionala träffarna.
Jämfört med upplägget för riksstämman 2022 som ett fysiskt möte plus ett digitalt
beslutsförfarande är förslaget kostnadsneutralt men använder medlemsombudens
tid och STFs resurser mer effektivt.
Förslag till riksstämman
Syftet med denna motion är att föreslå mötesformer som tillgodoser de olika
behoven på bästa sätt: En gemensam fysisk "diskussionshelg" året innan
riksstämman och ett digitalt genomförande av riksstämman där själva sakfrågor
arbetas igenom i lugn och ro, där det finns tid för att hämta in mer information om
så önskas och som välkomnar alla medlemsombud att ge sig in i debatten och bidra
till att fatta långsiktigt hållbara beslut.
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Vi hoppas att med denna ordning lyckas kombinera de fördelar som digitala och
fysiska möten erbjuder för att främja STFs demokratiska system.
Vi föreslår stämman besluta:
-

att genomföra framtida riksstämmor digitalt

-

att genomföra en fysisk "diskussionshelg" året innan framtida riksstämmor

Richard Scharff, Älvkarleby
Marcus Lidström, Burvik
Linda Gustafsson, Burvik
Ule Johansson, Uppsala
Carl Lundberg
Torbjörn Nilsson
Daniel Svensson, Hällingsjö
Elisa Lundin, Årsunda
Styrelsens svar på motion 17.19
Motionärerna vill genom sin motion hitta de bästa formerna för diskussion, beslut och
påverkan för föreningens medlemsombud, vilket styrelsen ställer sig mycket positiv till.
Styrelsen håller med motionärerna om vikten av dialog både innan och under
stämmorna och under de år vi nu har haft modellen med medlemsombud har stora kliv
tagits framåt gällande detta. Styrelsens ambition är att ytterligare utöka dialogen med
medlemsombuden i viktiga frågor.
Vi har i uppstartsmöten med medlemsombuden, vid regionala träffar, i digitala möten
och vid fysiska och digitala stämmor prövat olika metoder och sätt att mötas, fatta
beslut och föra dialog och diskussion. Inte minst prövade vi en helt digital riksstämma
under 2020. En metod som uppskattades av flera ombud utifrån de argument som
motionärerna uppger. Många ombud uppgav dock att de saknade det fysiska mötet och
de spontana diskussioner som då kan uppstå.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att olika möten är bra för olika saker.
Styrelsen är därför mån om att stämman inte fattar beslut om att kommande stämmor
eller möten avsedda för STFs medlemsombud ska gå till på ett på förhand fastslaget
sätt. Vilka frågor som är aktuella under en mandatperiod ser väldigt olika ut och
styrelsen ser därför att det är viktigt att det finns en flexibilitet kring hur frågor ska
beredas och när och hur dialogen med medlemsombuden bäst kan ske.
Styrelsen är helt enig med motionärerna om att STFs demokratiska system aktivt måste
främjas och att vi behöver utforska olika sätt att göra detta. Styrelsen vill däremot
behålla en möjlighet att utifrån olika mötens innehåll och syfte avgöra respektive
mötesform. Beroende på vilka frågor som är aktuella för diskussion och/eller beslut, vill
styrelsen i dialog med medlemsombuden ha möjlighet att avgöra formen för mötet.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen riksstämman att besluta
- att motionen ska avslås
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VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG
Riksstämma 2022

Dagordningspunkt 18–21

Valberedningens förslag

Valberedningen kan med glädje och stolthet presentera vårt enhälliga förslag till
styrelse, revisorer, representantskap och nomineringskommitté för Svenska
Turistföreningen inför riksstämman 2022.
Vårt arbete började med en gedigen analys av nuläget och individuella intervjuer med
samtliga styrelseledamöter och generalsekreterare/VD. Intervjuerna gav oss en bred bild
av styrelsens styrkor och utmaningar och önskemål om vilka kompetenser som skulle
stärka organisationen. Genom dessa samtal kunde vi även konstatera att
samarbetsklimatet i styrelsen är mycket bra. STFs stadgar är sådana att samtliga
förtroendevalda i föreningen har en mandatperiod på två år. Det innebär att alla
förtroendevalda måste föreslås av valberedningen inför kommande period. Det ger
valberedningen ett intressant uppdrag men omfattande.
Valberedningens uppdrag innebär att skapa förutsättningar för att yttersta ledningen i
STF är rustad för att ta verksamheten in i framtiden. Vägledande för vårt arbete har
varit de kompetenser, erfarenheter och sammansättning som föreningen behöver under
de kommande åren. När bilden över de framtida behoven klarnat gick vi vidare och
undersökte de nominerade personernas eventuella intresse för ett förtroendeuppdrag för
STF. Vi kunde med glädje konstatera att intresset för en förtroendepost i vår förening är
fortsatt mycket stort och vi har genom vårt uppdrag fått möjlighet att träffa många
kompetenta och erfarna personer. Genom individuella intervjuer med de nominerade
fick vi kunskap om respektive persons kompetens och ambition för uppdraget.
Därmed kan vi inför riksstämman lägga fram ett väl genomtänkt förslag till ny styrelse
för STF, som vi bedömer motsvarar den erfarenhet och kompetens som behövs för att
säkerställa STFs fortsatt starka utveckling.
Vårt förslag till styrelse är en blandning av nya personer och personer med tidigare
styrelseerfarenhet från STF. På så sätt får vi både en kontinuitet och förnyelse som en
organisation i utveckling behöver. Genom vårt förslag har vi byggt ett team med
kunskap om förvaltning, ekonomi, hållbarhet, digitalisering, ideellt engagemang,
kommersiell verksamhet, opinionsbildning, kommunikation, ett stort frilufts- och
kulturintresse och lång erfarenhet inom såväl STF som andra ideella organisationer.
Valberedningens uppdrag är även att föreslå kandidater till: Nomineringskommittén,
Representantskapet och Revisorer. Även dessa grupper omfattas i vårt förslag.
Mandatperioden för samtliga nuvarande ledamöter går ut vid riksstämman 2022. Den
nya mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman 2024.
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Det ska tilläggas att valberedningen under det föregående året även arbetat fram ett nytt
förslag på styrelseledamot inför en extra riksstämma i augusti 2021. Orsaken var att en
tidigare styrelsemedlem, som klev av under pågående mandatperioden, behövde ersättas
för perioden augusti 2021 till maj 2022.
STFs valberedning för åren 2020-2022 har utgjorts av:
Göran Forsell (ordförande)
Johanna Lavett
Ulrika Hallesius
Li Holmberg
Håkan Söderman
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18.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:
Pia Jönson Rajgård
Ordförande
Peter Fredman
Vice ordförande
Putte Eby
Ledamot
Ina Engelbrektson
Ledamot
Britt-Marie Ahrnell
Ledamot
Linda Bengtsson
Ledamot
Martin Sundin
Ledamot
Mats Andersson
Ledamot
Adam Bergsveen
Ledamot

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

Pia Jönsson Rajgård, ordförande (omval, tidigare ordförande)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
STF som förening är en föregångare med stark
historia och som varit en bärande aktör i det
svenska friluftslivet och turismen i Sverige genom
tiderna. STF har en viktig roll med att verka både i
fjällvärlden och runt om i landet. Under perioden
2020–2022 har jag haft förmånen att få leda STF
både genom stora utmaningar men nu också med
framtiden tydligt i fokus. Ett unikt och otroligt
spännande uppdrag som jag har haft och har stor respekt inför. Vi och vår omvärld står
fortsatt inför stora påfrestningar och kommer att utmanas rejält och på många sätt
framöver. Men allt det som STF står för kommer att ha enormt stor betydelse både den
framtida hållbara utvecklingen av friluftslivet och turismen. Vi skapar och lever det
som allt fler efterfrågar. Jag drivs av att skapa förändring och att bidra till en bättre
värld och ser uppdraget som ordförande som STF som ett sätt att få göra nytta i
samhället.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Jag har levt och verkat i rese- och turismvärlden i stort sett hela mitt yrkesverksamma
liv. Både i Sverige och utomlands. Jag har en ganska mångfacetterad palett av
erfarenheter och kunskaper som jag har fått omsätta både i uppstartsfaser och
förändringsfaser under många år och i många verksamheter. De senaste dryga tio åren
har mitt arbete gett möjlighet att arbeta både regionalt och nationellt och med en hel del
inslag av internationella uppdrag. Jag brinner för att skapa den hållbara upplevelsen och
turismen både för inhemska och utländska besökare.
3. En oanad talang
Att laga mat är ett sätt för mig att både hitta ro och avkoppling och något som
uppskattas av familj och vänner. Min svamprisotto går inte av för hackor.
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Peter Fredman, vice ordförande (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
För mig är STF en angelägen förening som vill få fler
människor att upptäcka Sverige. STF fyller en viktig roll både
som friluftsorganisation och som ledande aktör inom svensk
natur- och kulturturism. Två roller som ger föreningen en
spännande position, men också innebär utmaningar. Här vill
jag bidra med min kunskap från forskningen och mitt
engagemang. Medlemmarnas intressen ska vara styrande,
samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en alltmer
föränderlig omvärld, nya friluftsvanor, nya sätt att engagera
sig och besöksnäringens villkor. Styrelsen har en viktig
strategisk roll i STF:s framtidsarbete, och jag vill bidra till att göra den resan
framgångsrik.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Jag kan bidra till STF:s strategiska utveckling utifrån min erfarenhet från
föreningsvärlden och yrkeslivet. Jag forskar och undervisar om friluftsliv och turism
vid Mittuniversitetet i Östersund och Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet,
där jag har en professur i naturturism. Jag har tidigare arbetat på bl.a. Naturvårdsverket
och Fjällsäkerhetsrådet. Ideell Arenas program för strategiskt ledarskap har gett mig
värdefulla insikter i civilsamhället och idéburna organisationer. Jag bor med familjen på
Frösön i Jämtland, men har under senare år arbetat mycket i Norge. Privat har jag ett
stort intresse för friluftsliv i olika former, gärna till fjälls eller i kajaken. Frågor i mötet
mellan turism, friluftsliv och natur ligger mig varmt om hjärtat. Föreningsdemokrati
och människors möjligheter till naturupplevelser är andra områden som intresserar mig.
Jag vill också bidra till att STF får en tydligare roll i samhällsdebatten.
3. En oanad talang
Är bra på att baka baguette – och äter den helst till en hemlagad soppa.
Putte Eby, ledamot (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
STF har varit en stor del av mitt liv både privat och
yrkesmässigt. Jag delar föreningens ideologi och
stimuleras av utmaningen att kombinera det ideella med
det kommersiella. Att få fler att upptäcka Sverige på ett
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt
stimulerar och utmanar mig.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Som person anses jag vara kreativ och prestigelös. Jag
bidrar till ett öppet och inkluderande arbetsklimat med
min positiva livssyn och min humor. Med min breda bakgrund som adjunkt i historia,
geografi och samhällskunskap och som både gymnasielärare och rektor har jag en
förmåga att kunna betrakta möjligheter och utmaningar från flera håll.
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Jag hoppas och tror att jag också genom min långa erfarenhet inom STFs
fjällverksamhet som inleddes som färdledare på Abisko Turiststation redan 1977 och
som sedan ledde till platschefsjobb i Saltoluokta, Vålådalen och Abisko kan bidra med
kunskap och långsiktighet. Genom att vara platschef och genom mitt nuvarande arbete
på Östersunds kommun som event- och besöksnäringsstrateg har jag också en gedigen
erfarenhet av att arbeta strategiskt med destinationsutveckling.
3. En oanad talang
Eftersom jag är en orädd och öppen person som bjuder på mig själv i alla lägen så finns
det nog inte så många oanade talanger att bjuda på. Det som kanske inte så många vet
att jag är en hejare på att byta läge på spinnacker-bommen under en gipp i 20
sekundmeter bl.a. under ett VM i H-båt i finska viken.
Martin Sundin, ledamot (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
Svenska Turistföreningen har på många sätt följt mig
genom livet och jag har varit medlem hela mitt vuxna
liv. När jag var barn utforskade jag tillsammans med
föräldrar och syskon Sverige genom STF:s nät av
vandrarhem, fjällstationer och stugor och jag har
fortsatt att göra det med fru och barn. STF har, trots
stora påfrestningar, stått stark i en pandemikris som
skakat om världen och resenäringen. Det har varit en
spännande tid att sitta som ledamot i STF:s styrelse.
Nu står vi inför nya utmaningar och möjligheter och
jag vill gärna fortsätta mitt arbete i styrelsen.
Jag har tidigare engagerat mig i föreningen bland annat genom dugnadsuppdrag; naturoch friluftsliv har alltid varit ett stort intresse för mig. STF:s arbete för hållbar turism
och för att bredda deltagandet i föreningen är några av frågorna som jag ser fram emot
att driva vidare.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Idag är jag chef för myndigheten Institutet för språk och folkminnen som arbetar för att
bygga upp, bevara och sprida kunskap om språken i Sverige och vårt immateriella
kulturarv i form av namn, dialekter och folkliga traditioner. Jag är utbildad
internationell ekonom och har i många år arbetat med kulturpolitiska frågor både
nationellt och internationellt. Dessutom har jag ett antal styrelse- och förtroendeuppdrag
inom kultur- och museisektorn.
3. En oanad talang
Matlagning är ett stort intresse och några av rätterna kan ibland t.o.m. imponera på
barnen. Piano spelar jag hellre än bra, men jag brukar vinna i frågesport. Jag är gift, har
tre barn i åldrarna 10–17 och bor i Nacka.
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Ina Engelbrektson, ledamot (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
Sverige är fantastiskt. Att få bidra till att göra vårt land
tillgängligt på ett hållbart sätt känns än mer spännande
efter min första period i STF som befinner sig i ett
spännande skede, där jag ser behov av utveckling och
ständig förnyelse. En intressant utmaning där jag tror att
jag har en hel del att bidra med.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
De flesta av mina yrkesverksamma positioner har
handlat om att utveckla, skapa tillväxt och marknadsposition, samt att förenkla
strukturer med fokus på kundupplevelse.
Jag har 25 år inom IT-branschen, vilket har gett mig en god insikt i affärslogik, att
ständigt anpassa verksamheten till kunders förväntan och marknadens krav, samt
digitalisering av samhället.
Jag har nästan 30 års erfarenhet av strategisk marknadsföring och kommunikation, men
också tidig erfarenhet från rese- och upplevelsebranschen och ett stort intresse av natur
och kultur.
Jag är van att sitta i ledningsgrupper och är certifierad styrelseledamot, med ca 10 års
erfarenhet av styrelsearbete från olika ekonomiska föreningar och
välgörenhetsorganisationer varav de senaste tre åren bla i Röda Korset som, såvitt jag
bedömer, har stora likheter med STF.
Jag har ett starkt affärsdriv, är analytisk, har en helhetssyn och tycker om att skapa
värde. Jag är öppen för nya idéer, värdesätter mångfald och har ett stort intresse av
människor, kulturer, upplevelser och hållbarhet. Jag har bott på nästan alla STFs
anslutna boenden i Stockholms skärgård.
3. En oanad talang
Jag är utbildad sömmerska och talar danska.
Britt-Marie Ahrnell, ledamot (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
Vad ska man göra i livet mer än att arbeta?
För mig har det alltid varit självklart att vara ute mer, se mer av
Sverige och att ha kontakt med och hjälpa människor. Det var
skälet till åtta vintrar som stugvärd i Lappland med fantastiska
upplevelser och många trevliga möten.
Att ha fått möjlighet att komma tillbaka i STF på styrelsenivå
ger mig möjlighet att knyta ihop den delen av mitt liv med min
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bakgrund i arbetslivet på ett fint och meningsfullt sätt. Därtill i en organisation med
goda värderingar och härliga medlemmar.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Många års arbete i styrelser och som konsult för organisationer med komplexa uppdrag
har gett mig en bred palett av kunskap. Min fokus har alltid varit kommunikation, mötet
med ”kund” och goda dialoger människor emellan. På köpet har jag jobbat med strategi
och ledarskap i vid bemärkelse liksom frågor om ekonomi, intern effektivitet och på
senare år alltmer hållbarhet. Läs mer om mig och mina böcker på www.ahredo.se
I STF försöker jag främst bidra i frågor om framtida profil och utveckling med fokus på
hållbarhet. På det att STF kan öka antalet medlemmar och påverka deras (och andras)
livsstil och vanor för ett mer klimatvänligt samhälle för människor och natur.
3. En oanad talang
Sjunger för husbehov i en kyrkokör och försöker lära mig mer om motorer… det är
ännu alls ingen talang men nödvändigt för att ta hand om båtar på liten holme i
Roslagen.
Linda Bengtsson, ledamot (omval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
STF är ett starkt varumärke och har ett viktigt uppdrag
och ett högt symboliskt värde för många människor,
inkluderat mig själv. Föreningen står för värden som är
viktiga i ett samhälle som brottas med stress, ohälsa och
en trasig miljö. Jag kandiderar till styrelsen för att bidra
till att verksamheten fortsätter att utvecklas och fortsätt
ska vara ett starkt varumärke.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Jag har mer än 20 års erfarenhet från kommunikation- och pressområdet och kommer
närmast från rollen som Press och PR Manager för det snabbväxande vårdbolaget KRY.
Just nu har jag eget bolag och arbetar med kunder från samhällssektorn och med mindre
start - up bolag som vill förändra världen till det bättre Dessförinnan har jag haft roller
som presschef vid SOS Alarm, presschef vid Försvarets materielverk (FMV) och haft
uppdrag som pressekreterare i riksdagen för ett politiskt parti. Jag har stor kunskap och
erfarenhet inom PR, mediehantering, storytelling och kriskommunikation.
3. En oanad talang
Jag är en hejare på servettvikning.
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Mats Andersson, ledamot (nyval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
När jag fick frågan om jag ville ställa upp som kandidat
till STF styrelse blev jag hedrad. Jag tycker Sverige som
land har fantastiska möjligheter att erbjuda människor
natur- och kulturupplevelser. Man behöver inte flyga runt
halva jordklotet för att njuta av fina naturupplevelser. I
Sverige finns det så enormt mycket vackert att njuta av
alldeles ”runt hörnet”. Att vara med att
möjliggöra/tillgängliggöra dessa upplevelser för
människor, på ett hållbart sätt genom STF :s styrelsearbete, skulle kännas väldigt
roligt och meningsfullt.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Jag har en ekonomexamen från 80-talet och har arbetat inom den finansiella sektorn
under ca 35 år. Ifjol lämnade jag alla mina operativa uppdrag och är nu engagerad i
några styrelseuppdrag. Jag har innehaft ett antal chef/VD positioner genom åren och har
lång erfarenhet av att leda, utveckla och förändra verksamheter. Jämte det, har jag lång
erfarenhet av styrelsearbete inom både affärsverksamhet och ideell/insamlingsverksamhet.
Förutom det professionella är jag en mycket aktiv fritidsmänniska, alltifrån vandring,
skidåkning, paddla havskajak mm.
Jag tror att med dessa erfarenheter jämte ett genuint intresse för fritidsaktiviteter och
natur kan jag bidra med att utveckla STF:s verksamhet via ett styrelsearbete.
3. En oanad talang
Jag är grym på att baka surdegsbröd och odla pelargonier.
Adam Bergsveen, ledamot (nyval)
1. Varför jag kandiderar till styrelsen
Jag brukar beskriva mig själv som pappa, miljövän
och fjällnörd. Engagerad i att bromsa klimathotet och
stoppa miljöförstöringen, inte minst för våra barns
skull. En inte oviktig del i omställningen till ett
hållbart samhälle är ökad respekt för vår natur, och
att vi lär oss ta cykeln eller tåget till den fantastiska
naturen i Sverige, i stället för bilen till ett
köpcentrum eller flyget till medelhavet. STF är en
viktig möjliggörare av detta, och därför vill jag
erbjuda STF min kompetens och mitt engagemang.
2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund
Jag är expert på kommunikation, och starkt engagerad i samers rättigheter. Två
områden som är viktiga för STF.
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De senaste 20 åren har jag haft en mängd olika roller inom civilsamhället, lokalt,
nationellt och internationellt. Jag har jobbat i riksdagen och regeringen för Miljöpartiet,
på några kommunikationsbyråer, och som kommunikationschef på Friluftsfrämjandet.
3. En oanad talang
Är aktiv som fjälledare (ideellt inom Friluftsfrämjandet), och brukar leda en hösttur
med tält i Vålådalen årligen.

19.

Revisorer

Valberedningen föreslår:
Ordinarie revisorer:
Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
Torsten Arvidsson
Lekmannarevisor

Omval
Nyval

Revisorsersättare:
Angelica Stööp
Marianne Hennel

Omval
Nyval

Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor

20.

Ledamöter av representantskapet

21.

Ledamöter av nomineringskommittén

Valberedningen föreslår:
Curth Eriksson
Omval
Greger Mellbert
Omval
Lisa Hammar
Omval
Ola Bergqvist
Omval
Britt-Marie Sjödin
Nyval

Valberedningen föreslår:
Susanne Andreasson
Ordförande
Olle Rydell
Svealand
Richard Scharff
Svealand
Lars Lindberg
Norrland
Linn Bäckman
Norrland
Elisa Lundin
Norrland
Elisabeth Ahlström
Götaland
Börje Eriksson
Götaland
Ellinor Pettersson
Götaland

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Omval
Nyval
Omval
Nyval
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Valberedningen föreslår riksstämman att besluta
-

att välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på två år enligt
valberedningens förslag.

-

att välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt valberedningens förslag.

-

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

-

att välja dessa nio till nomineringskommittén enligt valberedningens förslag.
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VAL AV VALBEREDNING
Riksstämma 2022
Dagordningspunkt 22.

Förslag till ny valberedning

Den arbetsgrupp som utsågs på riksstämman 2020 för att bereda val av valberedning
har utgjorts av Gunnel Ragnhult, sammankallande, Hans Rynnel och Lisa Lindblom.
Valberedningen ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden
är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger.
Arbetsgruppen föreslår följande:
− Ulrika Hallesius, Ordförande i valberedningen och sammankallande,
omval som ledamot men ny ordförande
− Johanna Lavett, omval
− Li Holmberg, omval
− Håkan Söderman, omval
− Johan Ranbrandt, nyval
Kort presentation från respektive föreslagen person
Ulrika Hallesius
Ulrika Hallesius är medlem i STF sedan flera år och gillar ett aktivt friluftsliv hela året
om. Aktiviteter som ligger Ulrika varmt om hjärtat är vandring, paddling,
långfärdskridsko och skidor. Platserna för ett aktivt uteliv varierar från Skåne,
Östergötland och Stockholms skärgård till Jämtland Härjedalen och Norrbotten.
Under den senaste mandatperioden har Ulrika varit ledamot i valberedningen och
perioden innan var hon medlemsombud. Ulrika har arbetat med hela Sveriges
besöksnäring och har därigenom skaffat sig en bred insyn i stora delar av landets naturoch kulturupplevelser. En hjärtefråga är den hållbara naturturismen.
Johanna Lavett
Jag heter Johanna Lavett och är född och uppvuxen i södra Stockholm, men har mina
rötter på västkusten. Mitt intresse för friluftsliv har jag från barnsben genom att mina
föräldrar alltid tagit oss med ut i naturen, havet, fjället. Lägger stor del av min lediga tid
i naturen och har där ett rikt aktivt friluftsliv året om.
Yrkesmässigt har jag arbetat i många olika roller inom restaurang/catering/hotell,
event/kommunikation/IT och Turistbranschen.
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Åren 2013–2020 drev jag STF Lilla Tyresö Vandrarhem. Jag har engagerat mig i STFrådet för anslutna boenden och valberedningen. Och mitt intresse för STF som förening
och framtid intresserar mig bara mer och mer.
Idag är jag konsult och erbjuder kunderna allt från sedvanlig administration,
koordination till projektledning inom olika branscher. Jag är en entreprenör med hjärta
för hållbart företagande.
Johanna har varit med i STFs valberedningen sedan 2018.
Li Holmberg

Vad STF gör har stora betydelser för Sverige och turisms framtid. Det är en stor glädje att
tillsammans med andra aktiva och engagerade människor inom STF kunna arbeta för att
utveckla STF:s verksamheter. Ett engagemang inom STF är både socialt och meningsfullt.
Den senaste mandatperioden som valberedare i STF har varit mycket intressant och givande för
mig. Uppdraget i valberedning har gett mig mersmak för föreningsdemokratiarbete.

Jag är affärsutvecklare med lång och bred erfarenhet av att driva kommersiella
verksamheter, och jobbar främst inom verksamhetsetablering, marknadsföring och
varumärkesbyggandet.

Det som driver mig mest är att få göra nytta i samhället och bidra till en bättre värld.
Jag brinner för hållbar utveckling och har ett stort intresse i kost, hälsa och träning.
Frågor som handlar om människors och planetens hälsa i olika former ligger mig varmt
i hjärta.
Som person är jag målmedveten, energisk, drivande och strategisk, tycker om att jobba
med människor. Jag är samarbetsinriktad och har lätt för att se lösningar och
möjligheter i en verksamhet
Håkan Söderman
Jag heter Håkan Söderman och är 58 år bor i Sälen och arbetar inom besöksnäringen.
Är medlemsombud samt varit ledamot i STF Valberedning sedan förra riksstämman, ett
uppdrag som är mycket intressant och spännande.
Jag har lång erfarenhet av olika former av styrelse- och förtroendeuppdrag, tidigare
varit ordförande för STF Närke Bergslagen samt med i referensgruppen för
lokalavdelningar.
Är utbildad fjälledare med intresse för natur och friluftsliv året runt samt reser en hel
del med husbil som ett sätt att upptäcka vårt land.
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Johan Ranbrandt
Jag heter Johan Ranbrandt, är 46 år, och jobbar både professionellt och ideellt med
friluftsliv, turism och frågan om allemansrätten.
Min relation till STF: I slutet av 90-talet började jag jobba inom STF på Storulvåns
fjällstation och under mina sju år där jobbade jag mestadels som sportchef och
turansvarig, exempelvis var jag med i arbetet att utforma fjälledarnormen.
Övrigt som kan vara relevant: 2005 var jag med och startade Fjällmaraton, sedan 2007
har jag skrivit ett antal guideböcker om friluftsliv och jobbat som lärare inom ledarskap
och friluftsliv på både folkhögskola och gymnasieskola. På min gård strax söder om
Östersund jobbar jag ideellt tillsammans med andra med att bygga, underhålla och
preparera skidspår och cykelstigar. Jag har startat och driver tillsammans med några
andra entreprenörer coworkingstället Gomorron Östersund och företaget The remote lab
som är en nod för kunskap och utbildning inom distansarbete.
www.fursteligard.se
www.gomorronostersund.se
www.jamtlandcalling.se
www.remotelad.io
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