Bilda Lokalavdelning inom STF
Ditt engagemang styr!
Du som håller detta dokument i din hand har antagligen ett stort intresse för
natur- och kulturturism. Kanske har du också tankar och idéer om vad du
skulle kunna visa upp i din närmiljö för andra. Tillsammans med STF finns
arenan för att detta ska bli verklighet. Oavsett om du gillar att vandra i skog,
mark eller i stad, paddla till oåtkomliga kobbar eller guida personer i din
hemstad så är detta möjligt i en lokalavdelning hos STF. Det är ni själva
som bestämmer vilka upplevelser och aktiviteter ni vill erbjuda. Det är inte
speciellt svårt att starta en lokalavdelning. Här finns en introduktion till allt
du behöver för att tillsammans med likasinnade starta upp en lokal STFavdelning där du bor.
Stöd och hjälp
Att vara aktiv i en lokalavdelning inom STF innebär många upplevelser, nya
vänner men självklart också en del jobb, roligt jobb. Som aktiv i en
lokalavdelningsstyrelse får du hjälp och stöd från STF centralt i form av
utbildning för nyvalda, en egen hemsida för lokalavdelningen där ni
marknadsför era aktiviteter, möjlighet att trycka upp ett snyggt program med
era aktiviteter och tillgång till STFs verksamhetssystem. Varje år utgår
ekonomiskt bidrag till lokalavdelningen baserat på antal medlemmar, antal
aktiviteter och antal deltagare. Det finns en handbok framtagen för
lokalavdelningarna där all information man behöver finns.
Vad gör man egentligen i en Lokalavdelning?
Lokalavdelningens uppgift är främst att erbjuda natur – och kulturturistiska
upplevelser på hemmaplan. Lokal opinionsbildning och att informera om
STF är också viktigt liksom att rekrytera nya STF medlemmar och få dessa
att ansluta sig till lokalavdelningen och bli aktiva som medlemmar. Det
absolut viktigaste är dock att du som är engagerad tycker att det är roligt att
vara aktiv och att du tror på STF som förening och står för den värdegrund
som STF vill förmedla. Vill du ha tips och råd om olika aktiviteter är ni
välkomna att höra av er till undertecknade. Ett tips är också att gå in på
befintliga lokalavdelningars hemsidor och se vilka aktiviteter andra
lokalavdelningar gör för att få lite inspiration.
Hur gör jag då?
När intresse väcks för att starta en lokalavdelning skickar STFs
föreningsavdelning ut en mötesinbjudan till STFs medlemmar i
upptagningsområdet för den tänka lokalavdelningen.
I inbjudan står det att syftet med mötet är att bilda en STF-lokalavdelning i
detta område. På mötet berättar representanten från STF lite om STF och
vad det innebär att vara aktiv i en lokalavdelning. Om det redan på första
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mötet finns personer som vill vara med och bilda en styrelse kan man
diskutera utformningen av denna. Men vanligtvis vill man ha lite mer tid på
sig och bokar in ett nytt möte där de som vill engagera sig i en styrelse
deltar. På det mötet diskuteras vem som kan tänka sig respektive uppdrag i
styrelsen och tankar och idéer om hur verksamheten ska utformas. Till
exempel vad avdelningen ska heta och vilket upptagningsområde man ska
ha (även om utskicket är gjort till ett visst antal kommuner kan blivande
styrelse välja vilka av dessa som skall ingå).

Bildande av lokalavdelning
För att bilda en lokalavdelning behöver ni vara minst tre styrelseledamöter
(ordförande, sekreterare, kassör). Ni ska vara 12 STF- medlemmar som
ansluter sig till lokalavdelningen, där ni som styrelse kan ingå i dessa 12.
Antingen bildar ni en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) som gäller fram till
kommande årsmöte eller om ni befinner er i perioden januari till februari då
STFs lokalavdelningar enligt STFs stadgar ska ha sina årsmöten, kan ni
bilda en ordinarie styrelse direkt och därmed bilda lokalavdelningen.
Sedan hålls ett möte utifrån nedanstående dagordning.
Förslag på Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Beslut om att bilda lokalförening inom STF
7. Beslut om föreningens namn och verksamhetsområde
8. Beslut om stadgar för föreningen
9. Beslut om föreningens konto samt firmatecknare
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av Ordförande på 1 år
13. Val av övriga ledamöter
14. Val av revisor/er
15. Val av valberedning
16. Mötet avslutas
Kommentarer till vissa av punkterna i dagordningen
Punkt 8 – STFs riksstämma har beslutat om normstadgar för STFs
lokalavdelningar. Rekommendationen är att använda dessa som grund.
Punkt 9. För att öppna konto i avdelningens namn behöver ni ett eget
organisationsnummer. Detta ansöker ni om hos skatteverket, blanketten
hittar ni på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se, för att gå direkt till
blanketten ange denna adress:
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https://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/8400.4.39f16f10382
1c58f680007104.html
För att upptas som en lokalavdelning inom STF behöver STFs styrelse
godkänna era stadgar. Skicka därför in protokollet från första mötet
tillsammans med era stadgar till STFs huvudkontor:
Svenska Turistföreningen
Föreningsutveckling
Box 172 51
104 62 Stockholm
Ni erhåller då information som är viktig från huvudkontoret samt information
om utbildningar. Vi på kansliet kommer självklart gärna ut till er och hjälper
er i samband med uppstarten. Ett startbidrag på 8000 kronor sätts in på
lokalavdelningens konto så snart kontonummer meddelats till kansliet.

Lycka till önskar STFs föreningsutvecklingsavdelning och styrelse!

Vi som jobbar med lokalavdelningarna är:
Anna Heimersson: 070-345 52 20
Catharina Lindberg: 070 – 190 03 94
Mejl: foreningsverksamheten@stfturist.se

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.
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