Beslutsunderlag
STF riksstämma 2016
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12.1. Styrelsens förslag till justerad bolagsordning
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 42 ombud
Avslås av: 0 ombud

12.2. Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2017-2018
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 27 ombud
Avslås av: 12 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att avslag på styrelsens förslag på höjning av medlemsavgifter. Jag vill ha kvar familjepriset
på 450 kr.
Urban Nilsson
Stöds av: 0 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar att avslag på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften för familj till 550 kronor. Förslag
familjepris 500 kr.
Ingrid Lönn
Stöds av: 8 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att avgiften för vuxen höjs med 50 kr. Detta med hänsyn till att det var många år sedan
höjning skett. Ok att höja familjepriset med 100 kronor.
Torsten Palm
Stöds av: 0 ombud
E. Yrkande
Jag yrkar att sänka avgift för ungdom till 95 kronor för att öka andelen ungdomar som själva betalar
sitt medlemskap och uppmuntra dem att förnya sitt medlemskap.
Craig Erdrich
Stöds av: 0 ombud
F. Yrkande
Jag yrkar, i syfte att öka medlemslojaliten, på att möjligheten till flerårsmedlemskap ska utökas till 3,
5 respektive 10 år. Fördelar bland annat – mindre administration, god lojalitet, möjlighet att bygga fler
mervärden. I övrigt bifall till motionen.
Greger Mellbert
Stöds av: 0 ombud
Övriga kommentarer
Föreliggande förslag togs redan av riksstämman 2014. Det innebär inte med nödvändighet att
avgifterna höjs 2017-2018 utan att styrelsen får ett mandat att höja om man finner det nödvändigt.
Magnus Ericsson
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12.3. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2016-2018
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 45 ombud
Avslås av: 1 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att det i texten läggs till ett avsnitt med innebörden att STF måste satsa på invandrare att se
Sverige ”Känn ditt land” samt att utbilda våra nya vänner invandrarna i allemansrätten.
Urban Nilsson
Stöds av: 3 ombud
C. Yrkande

Jag yrkar att följande text läggs till (nedan understruket)
För att säkra STFs överlevnad och utveckling som förening krävs en ökad relevans för våra
medlemmar och potentiella medlemmar. Vidare ska föreningen sträva efter att återta en roll
inom turistisk utveckling. Centralt i detta arbete är en framgångsrik opinionsbildning. De
överordnade målen för de kommande två åren är fler medlemmar, fler gäster på våra
anläggningar samt fler medlemmar och nya målgrupper som engagerar sig ideellt och i våra
aktiviteter samt ytterligare stärka och stödja lokalavdelningarnas arbete. Utöver ett resultat
som möjliggör utveckling och investeringar så ska STF också se över möjligheterna att söka
nya finansieringsformer genom bidrag, samarbeten och gåvor.
Björn Lundqvist
Stöds av: 4 ombud
D. Yrkande

Styrelsen ska årligen ta fram en aktivitetsplan kopplad till ovanstående och baserat på denna
ge riktlinjer till ledningen.
Björn Lundqvist
Stöds av: 4 ombud
E. Yrkande
Jag yrkar att de ideella insatser och arbeten som görs inom STF värderas och synliggörs i kommande
verksamhetsberättelse, således att det ekonomiska värdet av ideellas arbete redovisas.
Anders Forsberg
Stöds av: 0 ombud
Övriga kommentarer
Ökat medlemsantal. Första förnyelsen av medlemskapet – Utmaningen. Incitament – förslag ”Förnya
ditt medlemskap, du får stötta Kungsleden” eller något liknande.
Annika Swedén
Att verka för att ta fram en ny app snarast, för hantering av medlemskort m m. Det förväntas av
medlemmarna som lever ”digitalt”.
Annika Swedén
Att verka för att utvidga Jämtlandstriangeln till Storvallen/Storlien (kraftig beläggning på Helags,
Sylarna, Blåhammaren i augusti, mycket låg på utmärkta Storvallen.)
Annika Swedén
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Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln, kök på Sylarna behöver upprustning! Även utbudet i
affären. Sponsring för kök? Undertecknad har eventuellt kontakt.
Annika Swedén
Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln. Hundrum - ”bättre hundrum” Många som vandrar / går
på skidor och har hund är beredda att betala för att få tillgång till bättre rum där man får ha hund med
sig.
Annika Swedén
Upprustning fjällstationer Jämtlandstriangeln. Blåhammarens fönster behöver kittas. Kan frivilliga
anmäla sig?
Annika Swedén
Ökad fokus på att behålla och öka antal vandrarhem då de flesta medlemmar bor hos våra
franchisetagare.
Nicky Eby

12.4.1. Styrelsens förslag till reviderade stadgar
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 43 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Vi yrkar att förutom de 50 ordinarie ombuden ska minst 10 suppleanter utses. Suppleant till
medlemsombud har närvaro och yttranderätt men inte rösträtt vid riksstämman. Om ett ordinarie
ombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt förhinder ska den suppleant som står närmast i
ordning erbjudas den ordinarie ombudsplatsen.
Ingrid Petersson och Åke Edler
Stöds av: 8 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar att fem suppleanter väljs som ersättare för att kunna ersätta ordinarie ombud som har
förhinder eller väljer att inte längre fungera som medlemsombud, eller väljer att inte längre vara
medlem (betalt medlemsavgift).
Rune Åkerlund
Stöds av: 0 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att i §5 görs följande tillägg: Till riksstämman inbjuds representant för lokalavdelning som
inte är representerad av valt ombud.
Björn Lundqvist
Stöds av: 0 ombud
E. Yrkande
Samt i §8 står: Förslag på medlemmar…. Bör vara denna….: Ändras till skall vara… denna tillhanda.
Björn Lundqvist
Stöds av: 0 ombud
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12.4.2.1. Styrelsens förslag till förslag, nominering och val av
medlemsombud inom STF
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 40 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att antalet valda ombud ska vara 50 med minst 10 suppleanter.
Ingrid Peterson
Stöds av: 2 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar att ge lokalavdelningar i uppdrag att inkomma med förslag på ombud, 3 namn per
lokalavdelning till nomineringskommittén. Ge Stugvärdsföreningen i uppdrag att inkomma med X
namnförslag. Ge vandrarhemsförening i uppdrag inkomma med X namnförslag. Skriv på hemsidan
och i Turist att medlemmar kan kontakta sin lokalavdelning om intresse för valet finns.
Ulla Bång
Stöds av: 0 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att stycket om ”nominering av medlemsombud” ändras enligt ”Nominering av kandidater till
medlemsombud”. ”Nomineringskommittén ansvarar för nominering av kandidater till valet av
medlemsombud.” Valet av medlemsombud. ”Inför valet ska STFs kansli se till att varje nominerad
kandidat….etc”.
Magnus Ericsson
Stöds av: 0 ombud
E. Yrkande
Jag yrkar att suppleanter utses enligt turordning vid nominering och val av medlemsombud inom STF.
Ingrid Lönn
Stöds av: 3 ombud
F. Yrkande
Jag yrkar bifall till styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring:
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att följande
tillgodoses:
1) Förslagsperioden förlängs minst till och med september månad.
2) Val förättas till exempel i december till januari, och valresultatet tillkännages därefter
(februari) varefter ombuden tillträder.
Magnus Ericsson
Stöds av: 2 ombud

12.4.2.2. Styrelsens förslag till nomineringskommitténs uppdrag inom STF
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 35 ombud
Avslås av: 0 ombud
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B. Yrkande
Jag yrkar bifall till styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring:
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att följande
tillgodoses:
1) Nomineringsperioden förlängs till minst två månader. (Resterande två punkter finns som
tilläggsyrkande F under 12.4.2.1.
Magnus Ericsson
Stöds av: 2 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar på att om förslaget angående ny demokratisk process träder i kraft är det viktigt att
nomineringskommittén är beredd på det arbete som kommer krävas under maj till augusti enligt
cykeln. Jag yrkar att detta tydliggörs.
Johanna Qvarfordt
Stöds av: 6 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar på att avsnittet ”Förslag på medlemsombud” bör utgå. Frågan har reglerats i förslaget om
nominering/val av medlemsombud.
Rune Åkerlund
Stöds av: 0 ombud

12.4.2.3. Styrelsens förslag till medlemsombudens uppdrag inom STF
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 47 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar på att medlemsombudens fempunktsprogram bör gälla från och med idag.
Anders Forsberg
Stöds av: 0 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar på ett tillägg på förslaget om medlemsombudets uppdrag: Inhämta lokalavdelningarnas
synpunkter på utsända handlingar inför riksstämman.
Björn Lundquist
Stöds av: 2 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att medlemsombud efter riksstämman bör göra återkoppling och stärka kommunikation med
lokalavdelningen och dess medlemmar.
Li Holmberg
Stöds av: 0 ombud

12.4.3. Styrelsens förslag till övergångsbestämmelser kopplat till
propositionen
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
6

Stöds av: 43 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar på att även suppleanter kvarstår till nästa riksstämma. Dessa ska erhålla material samt bjudas
in till möten och träffar. Suppleanter har närvaro-, yttrande- men inte rösträtt på riksstämman 2018.
Ingrid Petersson
Stöds av: 0 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar på att riksstämman 2016 väljer en nomineringskommitté 8 + 1 person (om förslag punkt 2
går igenom) för att bevaka…
Kjell Knutsson
Stöds av: 1 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att på följande att-sats:
- Ersättare väljs
- Fyllnadsval genomförs
Kanske kan dessa två attsatser betraktas som en
Ingrid Lönn
Stöds av: 1 ombud

Efterfrågat förtydligande ang. de föreslagna övergångsbestämmelserna om demokrati från STFs
styrelse
Styrelsens förslag till övergångsbestämmelser innebär att;
•
•
•
•
•
•
•

De ombud som nu valts till riksstämman 2016 även verkar som riksstämmoombud 2018
Inget val äger rum under hösten 2017
Medlemsombudsval äger rum under hösten 2018
Riksstämmoombuden valda 2016 benämns och verkar som medlemsombud efter riksstämman
2016 och fram till valet som sker under hösten 2018.
Ingen nomineringskommitté väljs vid riksstämman 2016
Suppleanter kvarstår till nästa riksstämma
Riksstämman 2018 genomförs enligt reviderade stadgar med undantag för antalet ledamöter
som blir 55 istället för 59.

I praktiken innebär detta alltså att nuvarande ombuds aktiva mandatperiod förlängs med ca 3 månader
(inklusive riksstämman 2018).
Styrelsen vill tydliggöra för stämman att den första punkten i övergångsbestämmelserna innebär att vi
inte följer nuvarande stadgar, §5: …Ombuden utses för kommande ordinarie riksstämma med en
mandattid till nästa ordinarie riksstämma. Däremot följer förslaget de föreslagna reviderade
stadgarna, §5: Medlemsombuden utses senast under december månad det år ordinarie riksstämma har
ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till att nästa val är avslutet.
Styrelsens motivering för att föreslå stämman att acceptera övergångsbestämmelserna är att det är
strategiskt angeläget för STF att snarast påbörja ett förnyat demokratiskt arbetssätt då detta förväntas
leda till;
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- Ökat engagemang hos medlemmar och ombud
- Bättre tar tillvara ombudens kompetens och kunskap
- Skapar bättre dialog inför stämman med STFs olika verksamheter, t.ex. lokalavdelningarna,
stugvärdar, franchisetagare, vanliga medlemmar
- Bidrar till att vända den avtagande medlemskurvan

12.5. Arbetsordning för STFs valberedning
A. Huvudyrkande
att bifalla styrelsens förslag

-

Stöds av: 42 ombud
Avslås av: 0 ombud

13. Motion nr 1 – Stadgeändring organisation § 5
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 55 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att med anledning av styrelsens svar ska första strecksatsen revideras till följande:
Lokalavdelning ska tillförsäkras deltagande i riksstämman genom egen representant, om inget av
ombud kan representera avdelningen.
Björn Lundqvist
Stöds av 1 ombud
Övriga kommentarer
Särskild representation från lokalavdelningar bör inte införas därför att detta ger oproportionerlig stor
makt till dessa. Lokalavdelningarna bör istället uppmuntras att föreslå ombud i vanlig ordning.
Magnus Ericsson

13. Motion nr 2 – Anslutning till lokalavdelning
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 39 ombud
Avslås av: 4 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att stämman avslår motionen, men ställer sig positiv till att styrelsen får i uppdrag att
kraftfullt arbeta för att ge lokalavdelningarnas roll och betydelse, i central information på hemsidan
mm, en starkare ställning.
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Bengt Marsch
Stöds av: 5 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar att lokalavdelningarna lyfts fram genom:
1) Tydligare plats på hemsidan.
2) Mera utrymme i Turist
Annica Johansson Sjögren
Stöds av: 13 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att lokala avdelningar bör kunna göra uppföljningsarbete genom olika aktiviteter för att
skapa engagemang hos nya medlemmar.
Li Holmberg
Stöds av: 1 ombud
E. Yrkande
Jag yrkar att lokalavdelningarna ska göras mer synliga under en flik högst upp på hemsidan. Möjliggör
för lokalavdelningarna att ha en ”puff” på startsidan (sin egen).
Ulla Bång
Stöds av: 1 ombud
F. Yrkande
Jag yrkar att vid central registrering ska det finnas möjlighet att aktivt välja om jag vill ansluta mig till
min närliggande lokalavdelning. Detta genom att klicka i eller kryssa i en ruta att t ex ”Jag vill få info
om min lokalavdelning”, eller ”jag vill ansluta mig till lokalavdelningen”. Och förslag på närmaste
lokalavdelning föreslås av webbläsaren.
Johanna Qvarfordt
Stöds av: 11 ombud
Övrig kommentar
Vad gör STF med vita fläckar på kartan, typ Finnveden?
Urban Nilsson

13. Motion nr 3 – Sophantering i fjällen
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 46 ombud
Avslås av: 0 ombud

13. Motion nr 4 – Utmärkelser för våra mest uppskattade fjällstugor
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 41 ombud
Avslås av: 0 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att det bör vara stugvärden som ska bedömas.
Börje Ericsson
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Stöds av: 2 ombud

13. Motion nr 5 – Återinförande av ”fria barn i fjällen”
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 31 ombud
Avslås av: 10 ombud

13. Motion nr 6 – Fjällstugvärdarnas låga arvodering
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 32 ombud
Avslås av: 10 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att STF justerar stugvärdens arvode till det bättre gentemot det som idag är gällande.
Justeringen skall gälla för STFs samtliga stugplatser.
Robert Sjöström
Stöds av: 7 ombud
C. Yrkande
Jag yrkar att STF ser över arvoderingen för stugvärdar och justerar den med hänsyn tagen framför allt
till arbetsbelastningen vid stora stugplatser så att differensen mellan lägsta och högsta ersättning ökar.
Anna Bellviken
Stöds av: 1 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar på en ökning endast utifrån inflationen. Där ersättningen som utgår fortfarande är ett arvode.
Ej ersättning för lön.
Eva-Lena Åslund
Stöds av: 5 ombud

13. Motion nr 7 – Kulturarvet Pålnoviken
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 38 ombud
Avslås av: 4 ombud
B. Tilläggsyrkande med anledning av styrelsens svar
Jag yrkar att riksstämman uttalar att av inriktningen för genomlysningen av fjällstugorna skall framgå
att Pålnoviken bör rustas eller nybyggas till motsvarande standard som gäller för STFs övriga
fjällstugor.
Björn Lundqvist
Stöds av: 5 ombud
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13. Motion nr 8 – Ohämmad skoterkörning
A. Huvudyrkande
- att bifalla styrelsens förslag
Stöds av: 42 ombud
Avslås av: 1 ombud
B. Yrkande
Att STF ska tydligare ska verka för att Nationalparksetableringarna i Sverige inte tappar ytterligare
fart. Yrkandet har koppling till;
1) Skyddandet av biologisk mångfald där Sverige ligger efter i andel skyddad landyta.
2) Den regelvidriga skoteråkningens utbreddning.
Robert Onsander
Stöds av: 1 ombud
C. Yrkande
STF bör även bevaka detta med Heli Ski i skoterförbjudet område.
P Tenglund
Stöds av: 1 ombud
D. Yrkande
Jag yrkar att STF samarbetar med skoterorganisationer och klubbar. Utveckla former för
umgänge/aktiviteter.
Anders Forsberg
Stöds av: 0 ombud
E. Yrkande
Jag yrkar bifall med tillägget att beslutet även ska avse fyrhjulingar.
Rune G Åkerlund
Stöds av: 1 ombud
Övriga kommentarer
Starkare insatser från STF för att begränsa skoteråkningen.

14. Valberedningens förslag till styrelsen
Valberedningen föreslår:

Peter Nygårds som ordförande (omval)
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval)
Helene Beer som ledamot (omval)
Peter Fredman som ledamot (omval)
Lena M Lindén som ledamot (omval)
Anna Klingspor som ledamot (omval)
Tomas Bergenfeldt som ledamot (nyval)
Pia Jönsson Rajgård som ledamot (nyval)
Helén Silverstolpe som ledamot (nyval)
Björn Lundquist föreslår:
Jan Olov Westerberg som ledamot (omval)
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Kommentar från redaktionsutskottet:
Presentation av Jan Olov Westerberg då de övriga kandidaterna presenteras i det utsända materialet.

Jan Olov Westerberg, Luleå
Jan Olov Westerberg är överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett av Sveriges största
besöksmål och landets största museum. Han har även flera nationella och internationella uppdrag inom
naturvårds- och museiområdet och har suttit i STFs styrelse sedan 2012. Jan Olov har tidigare varit
avdelningschef vid länsstyrelsen i Norrbottens län och som sådan ansvarig för
nationalparksförvaltning, fjälleder och rennäring.
”Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv i att stärka samarbetet mellan naturvård- och
kulturmiljövård, och utveckla förutsättningarna för människor att vistas och röra sig i vårt fantastiska
landskap. Jag vill gärna fortsätta bidra till att utveckla STF!”

15. Valberedningens förslag till revisorer
Valberedningen föreslår:
Ordinarie revisorer
Auktoriserad revisor:
Lekmannarevisor:
Revisorssuppleanter
Suppleant för auktoriserad revisor:
Suppleant för lekmannarevisor:

Jonas Grahn (omval)
Börje Nieroth (omval)

Anna Wergelius (nyval)
Kerstin Sandin (omval)

A. Huvudyrkande
- att bifalla valberedningens förslag

16. Valberedningens förslag till ombud till bolagsstämman
i STFs bolag och för bildande av representantskap
Valberedningen föreslår:
Magnus Ericsson (omval), Strängnäs, ordförande i STF Strängnäs Turistförening
Curth Eriksson (nyval), Växjö, ordförande i STF Värend
Nicky Eby (nyval), Krokom, tidigare platschef inom STF i Saltoluokta och Abisko, direktör på
Scandic Östersund Syd
Greger Mellbert (nyval), Mora, ordförande i intresseföreningen Fjällstugvärdarna
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Lisa Hammar (nyval), Norrköping, styrelseledamot och programansvarig i STF Brålanda
A. Huvudyrkande
- att bifalla valberedningens förslag

17. Valberedningens förslag till arbetsgrupp i nomineringskommittén
Valberedningen föreslår:
Norrland:
Tord Kågström (omval), Kiruna,
Tomas Svanström (omval), Östersund,
Anita Österholm (omval), Härnösand,
Merja Bergvall (nyval), Abisko
Svealand:
Birthe Persson (omval), Vålberg
Anders Hagström (omval), Örebro,
Birgitta Beiron (omval), Sala,
Olle Rydell (nyval), Borlänge
Richard Scharff (nyval), Stockholm
Andreas Lindell (nyval), Vaxholm
Götaland:
Curth Eriksson (omval), Växjö
Anita Högegård (omval), Partille
Susanne Andreasson (nyval), Borås
Camilla Jönsson (nyval), Höör
Hanseric Jonsgården (nyval), Tomelilla
Arbetsgruppen:
Anita Österholm, ordförande
Anita Högegård, vice ordförande
Camilla Jönsson
Richard Scharff
Tomas Svanström
A. Huvudyrkande
- att bifalla valberedningens förslag om inte stadgeändringen träder i kraft enligt ovan
Stöds av: 30 ombud
B. Yrkande
Jag yrkar att riksstämman 2016 väljer en nomineringskommitté med 8 + 1 person. (Om förslag punkt 2
går igenom.)
Kjell Knutsson
Stöds av: 5 ombud
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