Protokoll fört vid Svenska
Turistföreningens riksstämma 2022 där
2–5 maj var digital via VoteIT och 7–8
maj fysisk på STF Lillsved, Värmdö

Mötets öppnande
STFs styrelseordförande Pia Jönsson Rajgård inledde stämman med att hälsa alla ombud,
gäster och personal från kansliet välkomna till riksstämman och höll ett inledningstal.
Därefter förklarade hon stämman öppnad. Den digitala plattformen hade öppnats redan den 1
april 2022 för diskussion och möjlighet att lägga förslag.
Dagordningspunkterna 1–11 beslutades digitalt i VoteIt 3–5 maj 2022.
§ 1 - Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande för stämmoförhandlingarna valdes Max Horttanainen och till sekreterare
valdes Sara Wangler. Som mötesstöd för stämman valdes Erik Wagner och Anna Heimersson.

§ 2 - Val av två justerare
Till justerare valdes Johan Ullberg och Linda Östling.

§ 3 - Godkännande av röstlängd
En förteckning över ombud, valda enligt STF stadgar § 5, hade upprättats och förteckningen
innehöll även röstberättigade styrelseledamöter. Sju suppleanter trädde in som ordinarie
medlemsombud.
Digitalt 2–5 maj 2022
Antal röstberättigade som deltog under den digitala delen 2–5 maj (dagordningspunkterna
1–11) var 68, varav 57 medlemsombud och 11 styrelseledamöter. Mötesstöd bekräftade
den 2 maj 2022 att alla med rösträtt är inne i den digitala mötesplattformen.
Fysiskt 7–8 maj 2022
Antal röstberättigade som deltog under den fysiska delen 7–8 maj (dagordningspunkterna
12–23) var 57, varav 49 medlemsombud och 8 styrelseledamöter.
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden för den digitala delen samt för den fysiska
delen.

§ 4 - Riksstämmans utlysande
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga handlingar
hade sänts till ombuden enligt stadgarnas § 6 (skickades digitalt till ombuden 18 mars 2022).
Riksstämman fastslog att kallelse skett på stadgeenligt sätt.
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§ 5 - Fastställande av dagordning
Riksstämman beslutade att fastställa dagordningen.

§ 6 - Fastställande av mötesordning för riksstämman
Mötesordningen för stämman var en kombination av en digital del där de formella
dagordningspunkterna 1–11 hanterades i VoteIt och en fysisk del där dagordningspunkterna
12–23 hanterades med metoden påverkanstorg på STF Lillsved.
Riksstämman beslutade att fastställa mötesordningen för riksstämman.

§ 7 - Val av redaktionsutskott
Till redaktionsutskottet valdes styrelseledamot Britt-Marie Ahrnell, medlemsombud Bojana
Mandić, mötessekreterare Sara Wangler och mötesstöd Erik Wagner.

§ 8 - Styrelsens årsberättelse för 2021 med redogörelse för innehåll och omfattning
av verksamheten.
GS/VD Maria Ros Hjelm gjorde en redogörelse till stämman om innehåll och omfattning av
verksamheten för 2021.
Hållbarhetsrapport
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Riksstämman beslutade att lägga årsberättelsen och hållbarhetsrapporten för 2021 till
handlingarna.

§ 9 - Revisorernas berättelse
Av revisionsberättelsen framgår följande uttalanden:
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.
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Turistföreningen för år 2021.
Utifrån genomförd granskning och det goda arbete som har bedrivits under räkenskapsåret
2021 tillstyrker revisorerna, Anna Wergelius och Börje Nieroth, i sin revisionsberättelse
daterad den 16 februari 2022 att Riksstämman:
−

fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen
för räkenskapsåret 2021 och,

−

beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
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§ 10 - Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för 2021 års förvaltning
Riksstämman beslutade:
− Att fastställa resultat- och balansräkning för 2021 års förvaltning gällande både
föreningen och koncernen.
− Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av Svenska Turistföreningen,
inklusive Den svenska ungdomens färdefond och STFs stipendiefond för vetenskapliga
undersökningar under 2021.
− Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 11 - Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
GS/VD Maria Ros Hjelm föredrog STFs verksamhetsplan och budget för 2022.

Dagordningspunkterna 12–23 beslutades fysiskt på STF Lillsved 7–8 maj 2022.
§ 12 - Styrelsens förslag till stadgeändring - behandling av långsiktigt övergripande
styrdokument för STF
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att bifalla styrelsens förslag
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring – behandling av
långsiktigt övergripande styrdokument för STF.

§ 13 - Styrelsens förslag till stadgeändring: justerad ändamålsparagraf
− 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.
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.
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Svenska Turistföreningen är en partipolitiskt 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.
Styrelsens förslag:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring – justerad
ändamålsparagraf.

§ 14 - Styrelsens förslag till visionär målbild för STF
−

Att anta förslaget till visionär målbild för STF.

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.
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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.

Styrelsens förslag:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till visionär målbild för STF.

§ 15 - Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2023–2024
− 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.
Förslag till medlemsavgifter (tak)
Medlemskategori
Avgift idag
Förslag avgifter
Vuxen
(26–74 år)
345 kr
375 kr (+30 kr)
Senior
(75 år-)
225 kr
235 kr (+10 kr)
Ungdom (16–25 år)
195 kr
205 kr (+10 kr)
Barn
(5–15 år)
Kategorin avskaffas årsskifte 2022/2023
Maxpris hushåll:
Familjepris

550 kr

610 kr (+60 kr)

Styrelsens förslag:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsavgifter för perioden
2023/2024.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till 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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§ 16 - Styrelsens förslag till stämmouttalande
− 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 naturoch kulturmiljöer vi älskar och värnar.
Den 7–8 maj gick STFs riksstämma av stapeln på Lillsveds folkhögskola på Värmdö.
Stämman fattade bland annat beslut om en ny målbild för STF. I målbilden pekas en tydlig
riktning ut. Med en stark lokal närvaro över hela landet ska STF tillgängliggöra upplevelser i
Sverige året om. Vi ska spegla samhället i stort och vara en berikande del i fler människors
liv, både i vardagen och under ledigheten. Inte minst genom rollen som Sveriges ledande
vandringsaktör. Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, småskalig turism och ett
hållbart friluftsliv ska vi sträva mot en framtid där Sveriges natur- och kulturmiljöer fortsatt
finns tillgängliga. Vi vill se ett Sverige med en levande landsbygd, där STF bidrar till att fler
upptäcker bortom de mest upptrampade stigarna.
Men för att det här ska fungera i praktiken måste det finnas en fungerande kollektivtrafik så
att även den som inte har egen bil når fram till vandrarhemmet, skidturen eller
hembygdsgården. Och så att den som har bil kan lämna den hemma.
STF vill att:
•

Tidtabeller och biljetter släpps med god framförhållning och att det nationella
biljettsystemet blir verklighet.

•

Kollektivtrafikmyndigheterna får i uppdrag att möta behoven från tillfälliga besökare och
inte bara de egna arbets- och skolpendlarna.

•

Det blir möjligt att boka resan hela vägen fram och att närtrafiken sista biten fram öppnas
upp även för tillfälliga besökare.

Inom STF kommer vi att ställa om vår egen verksamhet utifrån rådande klimatutmaningar,
sträva efter att bidra än mer positivt i de lokalsamhällen där vi verkar och vara en drivande
och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv. På det sättet gör
STF skillnad. Både idag och för kommande generationer. Men det offentliga behöver göra sitt
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för en fungerande kollektivtrafik som kan stötta den hållbara utveckling som STF såväl som
många andra strävar efter.
Ändringsförslag från styrelsen:
Förslaget innebär två mindre ändringar i kravlistan:
STF vill att:
•

Tidtabeller och biljetter släpps med god framförhållning och att det nationella
biljettsystemet blir verklighet.

•

Tidtabeller och biljetter släpps med god framförhållning och att det blir enklare att köpa
biljetter för tillfälliga besökare.

Motivering: Det specifika förslaget om ett nationellt biljettsystem som regeringens utredare
presenterat är inte nödvändigtvis den bästa tekniska lösningen för STFs medlemmar. Därför
föreslås en mer öppen formulering med samma syfte.
•

Det blir möjligt att boka resan hela vägen fram och att närtrafiken sista biten fram öppnas
upp även för tillfälliga besökare.

•

Det blir möjligt att boka resan hela vägen fram och att närtrafiken öppnas upp även för
tillfälliga besökare.

Motivering: I diskussionen i VoteIT har det framkommit att punkten är lite svårläst, därför har
”närtrafiken sista biten fram” kortats ner. Närtrafiken, eller anropsstyrd trafik, menar vi ska
vara tillgänglig och enkel att boka även för turister.
Styrelsens förslag:
− Att bifalla styrelsens förslag med ovanstående ändringsförslag.
Tilläggsförslag:
− Att STF borde föreslå att staten upphandlar fler nattåg på populära tågsträckor och vid
populära tider på året för att möta efterfrågan.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag samt styrelsens ändringsförslag och anta
stämmouttalandet som sitt.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsförslaget.

§ 17.1 - Motion - STF bör vara mer synlig i samband med stora infrastrukturella
projekt i Sverige
− 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.
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Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå att-sats ett
− Att föreslå riksstämman att avslå att-sats två
− Att föreslå riksstämman att anse att-sats tre besvarad
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande:
− Jag yrkar bifall på den andra att-satsen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå att-sats ett och två samt anse
att-sats tre besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.
§ 17.2 – Motion - Krafttag för cykling och cykelleder i Sverige
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
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.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag enligt ovan att STF ska fortsätta arbetet
med att vidareutveckla cykling, implementera en kategorisering samt utöka samarbetena.
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§ 17.3 - Motion - Mer Biologisk mångfald
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att bifalla att-sats ett
− Att föreslå riksstämman att bifalla att-sats två
− Att föreslå riksstämman att avslå att-sats tre
− Att föreslå riksstämman att anse att-sats fyra besvarad
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla att-sats ett och två, att avslå
att-sats tre samt anse att-sats fyra besvarad.

§ 17.4 - Motion - Allemansrätten och hållbarhet
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att motionen ska anses besvarad.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande 1:
− Jag yrkar att STF ska via sina kanaler informera utländska turister om vad
allemansrätten innebär och dess begränsningar.
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Tilläggsyrkande 2:
− Jag yrkar att bifalla att-sats 1.
− Att bifalla att-sats 2 med följande omformulering ”att STF ska inspirera och underlätta
för STFs lokalavdelning att kunna medverka… osv.
− Föreslår att avslå att-sats 3 och 4.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande 1 och 2.

§ 17.5 - Motion - Diskmedel i fjällstugor och på fjällstationer
− Att STF ska använda miljöcertifierade diskmedel och städprodukter på egna boenden.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att bifalla motionen.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen.
§ 17.6 - Motion - Angående ”STF Fjällmärke”
− Att utreda förutsättningarna att införa ett nytt ”STF-fjällmärke” i enlighet med
inriktningen på ovan förslag.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande:
− Jag yrkar att punkt 17.6 bör utredas ordentlig.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 17.7 - Motion - Allergianpassa våra anläggningar
− Att STF stärker intentionen och policyn vad gäller att allergianpassa och säkra
anläggningarna och boenden i detta avseende.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
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Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 17.8 - Motion - Håll föreningen tillgänglig utan inblandning av Google mm
− Att medlemskortet av plast ska återinföras.
− Att alla STF boenden och andra föreningens tjänster ska kunna betalas med kontanter.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande:
− Jag yrkar att medlemmarna kan välja ett fysiskt kort om de vill. Att medlemmarna kan
välja ett flerårigt medlemskap, 3, 5 eller 10 år.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 17.9 - Motion - Komplettering av STF:s normstadgar för lokalavdelningar
− 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;
- Årligen upprättar styrelsen, tillsammans med valberedningen, en verksamhetsplan som
gynnar kontinuitet, åldersförändringar och tillväxt.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
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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Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge uppdrag åt generalsekreteraren att
ta fram en mall för en valberedningsinstruktion enligt ovan.

§ 17.10 - Motion - Utbildning för aktivitetsledare
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå att-sats ett.
− Att föreslå riksstämman 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.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande:
− Att återinföra färdledarutbildning i STFs regi. En grundutbildning som även riktar sig
mot låglandsvandring (borde vara ett krav från STF).
Ombudet valde att dra tillbaka sitt tilläggsyrkande innan riksstämman fattade beslut.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå att-sats ett och att anse att-sats
två besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge uppdrag åt generalsekreteraren att
utreda intresse, omfattning och förväntningar på utbildning för aktivitetsledare enligt ovan.

§ 17.11 - Motion - Betald resa vid dugnadsuppdrag
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att anse motionen i sin helhet besvarad.
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Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen i sin helhet besvarad.

17.12 - Motion - Förbättring/ändring av Miranda-programmet
− 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.
Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande:
− Att alla förbättringsförslag som enkelt kan sättas om i dagsläget implementeras nu i
stället för att vänta på eventuella framtida systembyten. Implementeringar som kräver
större insatser får skjutas upp.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkandet.

§ 17.13-17.18 - Motionerna - Om medlemmarnas e-post och telefonnummer finns
tillgängligt i Miranda för lokalavdelningarna / Öppna upp mejladresserna för
lokalavdelningar
−

Att STF centralt öppnar upp sina registeruppgifter så att vi på lokalavdelningsnivå kan
se telefonnummer och e-postadress.

−

Att ge lokalföreningarna tillgång till mejladresserna bland dem som ansöker om
medlemskap i Svenska Turistföreningen.
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Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att motionerna 17.13-17.18 ska avslås.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande 1:
− Jag yrkar bifall till motionerna i sin helhet.
Tilläggsyrkande 2:
− Jag yrkar att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med motionärerna utreda behov
och därefter föreslå möjlig lösning.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionerna 17.13-17.18.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande 1 men bifalla tilläggsyrkande 2.

§ 17.19 - Motion - Digital riksstämma + fysisk diskussionshelg
−

Att genomföra framtida riksstämmor digitalt.

−

Att genomföra en fysisk "diskussionshelg" året innan framtida riksstämmor.

Styrelsens förslag:
− Att föreslå riksstämman att avslå motionen.
Huvudyrkande:
− Att bifalla styrelsens förslag.
Tilläggsyrkande 1:
− Att första att-satsen i stället ändras till Att företrädesvis genomföra framtida
riksstämmor digitalt.
− Att motionens andra att-sats bifalls.
Tilläggsyrkande 2:
− Att öka samarbetet och (därtill nyttan) med medlemsombud.
− Att inkludera/bjuda in medlemsombud till samtals/diskussionsträffar (eller helger)
inför riksstämman.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande 1 samt avslå tilläggsyrkande 2 första attsats men bifalla tilläggsyrkande 2 andra att-sats.

§ 18 - Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
− Pia Jönsson Rajgård som ordförande (omval)
− Peter Fredman som vice ordförande (omval)
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Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseordförande respektive vice ordförande för
en mandatperiod på två år enligt valberedningens förslag.
− Putte Eby som ledamot (omval)
− Ina Engelbrektson som ledamot (omval)
Britt-Marie Ahrnell som ledamot (omval)
− Linda Bengtsson som ledamot (omval)
− Martin Sundin som ledamot (omval)
Mats Andersson som ledamot (nyval)
− Adam Bergsveen som ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på två år
enligt valberedningens förslag.

§ 19 - Val av revisorer och suppleanter för dem
− Auktoriserad revisor: Anna Wergelius (omval)
− Lekmannarevisor: Torsten Arvidsson (nyval som ordinarie lekmannarevisor, tidigare
suppleant)
− Suppleant för auktoriserad revisor: Angelica Stööp (omval)
− Suppleant för lekmannarevisor: Marianne Hennel (nyval)
Riksstämman beslutade att välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt
valberedningens förslag.

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

Curth Eriksson (omval)
Annika Bergström Noaksson (nyval)
Lisa Svedman Hammar (omval)
Ola Bergqvist (omval)
Britt-Marie Sjödin (nyval)

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

§ 21 - Val till nomineringskommittén
− Susanne Andreasson, ordförande (omval)
Götaland:
− Elisabeth Ahlström (nyval)
− Börje Eriksson (omval)
− Ellinor Pettersson (nyval)
Svealand:
− Olle Rydell (omval)
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− Richard Scharff (omval)
Norrland:
− Lars Lindberg (nyval)
− Linn Backman (nyval)
− Elisa Lundin (omval)
Riksstämman beslutade att välja dessa nio till nomineringskommittén enligt valberedningens
förslag.

§ 22 - Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
− Ulrika Hallesius, ordförande och sammankallande (omval som ledamot men nyval
som ordförande)
− Johanna Lavett, ledamot (omval)
− Li Holmberg, ledamot (omval)
− Håkan Söderman, ledamot (omval)
− Johan Ranbrandt, ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till valberedningen enligt
beredningsgruppens förslag.

§ 23 - Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedningen
Ombuden föreslog nedanstående personer till arbetsgruppen.
− Marianne Hennel, sammankallande (nyval)
− Christer Norde, ledamot (nyval)
− Ule Johansson, ledamot (nyval)
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till arbetsgrupp för beredande av val
till valberedningen.

§ 24 - Riksstämmans avslutande
Styrelsens omvalda ordförande Pia Jönsson Rajgård avtackade följande personer:
Styrelseledamot: Andreas Aronsson och Ingrid Petersson
Nomineringskommittén: Carina Johnsson, Christer Norde och Anita Högegård
Valberedningen: Göran Forsell
Representantskapet: Bengt Marsh och Greger Mellbert
Lekmannarevisor: Börje Nieroth
Arbetsgrupp utse valberedning: Gunnel Ragnhult, Hans Rynnel, Lisa Lindblom
Mötesordförande: Max Horttanainen
Mötessekreterare: Sara Wangler
Projektledare/mötesstöd: Erik Wagner
Projektgrupp: Anna Heimersson och Catharina Lindberg
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Styrelseordföranden tackade även STFs ledning och personal för deras deltagande på
riksstämman. Därefter höll styrelseordförande Pia Jönsson Rajgård ett avslutande tal och
förklarade 2022 års stämma avslutad.

Enligt uppdrag:

Sara Wangler

Justeras:

Max Horttanainen

Max Horttanainen

Johan Ullberg

Johan Ullberg

Linda Östling

Linda Östling
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