
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilagor till handlingarna 
 
Riksstämma 2016 



1 
 

Rapport till STFs styrelse från arbetsgruppen för utvärdering 

av gällande demokratiprocess samt frågan om separata 

styrelser för föreningen och dotterbolaget STF AB 

 

Stockholm, 2015-12-01 

 

Sammanfattning 

Här redovisas arbetsgruppens förslag avseende STFs demokratiprocess samt frågan om 

separata styrelser för föreningen och dotterbolaget STF AB. Utredningen är gjord mot 

bakgrund av de brister som framkommit i det nya systemet som infördes i och med 

riksstämman 2010 – bl.a. svårigheten att få tillräckligt många förslag på kandidater från 

medlemmarna, det låga röstdeltagandet, otillräcklig information, samt att de valda ombudens 

uppdrag varit otydligt och svårt att genomföra med önskad kvalitet. Det har även framkommit 

synpunkter på nomineringskommitténs storlek och uppdrag. I uppdraget ingick också att ge 

förslag hur medlemsinflytande som inte är kopplat till demokratisystemet kan öka. 

Arbetsgruppens förslag avseende demokratiprocessen och medlemsinflytande innebär i 

korthet; 

 En förändrad tidcykel för demokratiprocessen som innebär att STF bättre tar tillvara 

på medlemmars kompetenser, idéer och erfarenheter över en längre tidsperiod.  

 Nomineringskommittén får en ny form och tydligare uppdrag och minskas från 15 till 9 

personer.  

 Kommunikationen kring demokratiprocessen utvecklas. 

 Ökat medlemsinflytande genom att STF bättre tar till vara på medlemmar med särskild 

kompetens i förhållande till föreningens uppdrag.  

Utredningen om separata styrelser för föreningen och dotterbolaget STF AB har sin grund 

i en motion till riksstämman 2014 som önskade en utredning om ”förutsättningarna för att 

bryta personalunionen vid tillsättande av ledamöter i moderföreningen respektive 

dotterbolagets styrelse”. STF AB bildades 1990 och skälet var att STF som förening då inte 

kunde registreras för moms med möjlighet att dra av ingående moms. För att säkerställa att 

bolaget verkar inom ramen för STFs allmänna ändamål, beslutade man därför att välja samma 

styrelse för både bolag och förening. 

En viktig utgångspunkt för arbetsgruppens bedömningar är att föreningen äger 100 % av 

aktierna i bolaget och att bolagets ändamål är samma som STFs ändamål. Arbetsgruppen har 

genom överläggningar, intervjuer och konsultationer med experter i sakfrågor vägt för- och 

nackdelar med en gemensam respektive separata styrelser. Slutsatsen är att gruppen förordar 



2 
 

alternativet med en och samma styrelse, men anser att flera åtgärder måste vidtas för att få 

mål och verksamhet i förening och bolag att harmonisera bättre i framtiden: 

 Det ska starkare markeras att det är föreningens uppdrag och syften som är 

huvudfokus och att bolaget är underordnat föreningen. 

 Separata styrelsemötesprotokoll för förening och bolag. 

 En obligatorisk introduktionsutbildning om STF och föreningens uppdrag för alla 

ledamöter i föreningens styrelse.  

 Personer som nomineras till föreningens styrelse ska ha kunskap och de kompetenser 

som krävs för att professionellt driva föreningen STF och dess bolag. Detta ställer 

krav på valberedningen vars instruktioner bör ses över. 

 Styrelsen behöver föra strategidiskussioner för att tydliggöra bolagets roll och uppdrag 

och bidra till en kulturförändring.  

 Representantskapet föreslås ha rösträtt under riksstämman och att detta därför ses över 

och regleras i stadgarna.  
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Uppdraget 

I föreliggande rapport redovisas arbetsgruppens förslag avseende STFs demokratiprocess 

samt frågan om separata styrelser för föreningen och dotterbolaget STF AB. Arbetsgruppens 

uppdrag anges i direktivet ”Utvärdering av STFs (nya) demokratiska process samt eventuellt 

behov av separata styrelser för Svenska Turistföreningen respektive Svenska Turistföreningen 

AB” (se bilaga 1). Uppdraget skulle ursprungligen redovisas till styrelsen för Svenska 

Turistföreningen i oktober 2015 men på grund av dess omfattning beviljades förlängning till 

den 1 december 2015. 

Arbetsgruppen, som presenteras mer utförligt i bilaga 2, har bestått av Göran Forsell, Anna 

Klingspor, Christina Frimodig, Ingemund Hägg, Peter Fredman, Richard Scharff, Lisa 

Malmgren och Anna Heimersson. Det innebär en sammansättning med representanter från 

styrelsen, nomineringskommittén, riksstämmoombuden, kansliet och STFs valberedning. 

Arbetet har bedrivits med sammanträden den 2 juni, 7 september och 4 november 2015. 

Däremellan har telefonmöten hållits vid behov. Intervjuer har genomförts med andra ideella 

organisationer som brottas med liknande problematik, och en enkätundersökning riktad till 

riksstämmoombuden 2014 har bidragit till ökad kunskap om erfarenheterna av nuvarande 

demokratiska system. Konsultationer har gjorts med experter på styrning av ideella 

organisationer (PwC) samt Skatteverket. Medlemmar i arbetsgruppen har också deltagit i 

lokalavdelningskonferensen 14-15 november 2015 för att samla synpunkter. 

Arbetsgruppen har valt att disponera rapporten i två delar – en första del som behandlar 

demokratiprocessen och medlemsinflytandet och en andra del som behandlar frågan om en 

eller två styrelser. Även om det finns vissa samband mellan frågorna, då STF AB är helägt av 

föreningen och därmed påverkas av den demokratiska processen, så har de olika 

utgångspunkter varför gruppen valt att hantera dem separat. 
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Del I. Demokratiprocessen och medlemsinflytandet 

Riksstämman 2010 beslutade om ny demokratisk ordning i STF. Den nuvarande processen 

illustreras i figur 1. Enligt denna börjar demokratiprocessen med att STFs valberedning tar in 

förslag på personer att ingå i en nomineringskommitté och lämnar förslag om dess 15 

medlemmar till riksstämman i maj det år sådan ska äga rum. Medlemmarna i kommittén ska 

ha god spridning geografiskt och vara väl förtrogna med STFs verksamheter. 

Nomineringskommittén väljs av riksstämman och påbörjar därmed sitt arbete med att 

förbereda valet till nästkommande stämma två år senare. Året efter riksstämman kan 

föreningens medlemmar under perioden 1 februari – 31 maj lämna förslag på ombud, vilka 

nomineringskommittén granskar för att i september månad nominera minst dubbelt så många 

personer som ska väljas som ombud kommande år. Kansliet ordnar med presentation av 

kandidaterna på STFs hemsida och valet utannonseras i tidningen Turist samt genom andra 

informationsinsatser. Själva valet äger rum från 1 december till sista februari det år då 

riksstämman äger rum.  

 

Figur 1: Årscykeln för nuvarande demokratiska system 

 

Detta nya system har nu genomförts två gånger, inför riksstämman 2012 och riksstämman 

2014. Det har bl.a. framkommit kritik att det är få medlemmar som röstar, att informationen 

om valet varit otillräcklig och att de valda ombudens uppdrag varit otydligt och svårt att 
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genomföra med önskad kvalitet. Det har även framkommit synpunkter på 

nomineringskommitténs storlek och uppdrag. Styrelsen har därför funnit det motiverat att 

tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera den demokratiska processen samt föreslå hur 

medlemsinflytandet i STF generellt kan utvecklas. 

 

Problem som avsågs lösas med det nya demokratisystemet 

I direktivet pekar styrelsen på problemen med det gamla demokratiska systemet (då kretsarnas 

årsmöten utsåg representanter till riksstämman) som det nya systemet avsåg att komma till 

rätta med. Ett viktigt sådant var att endast runt 2000 medlemmar på kretsarnas årsmöten 

brukade delta i valet av stämmoombud. Vid det första valet till riksstämman 2012 enligt det 

nya webbaserade systemet deltog 1706 medlemmar och i det andra valet till riksstämman 

2014 röstade 1274 medlemmar. Någon ökning har alltså inte ägt rum, utan det har till och 

med skett en viss minskning. Detta trots att de praktiska möjligheterna att rösta har ökat – 

medlemmarna behöver ju inte längre komma till årsmöten utan kan vid datorn eller brevledes 

avlägga sina röster.  

Styrelsen hoppades också att det nya systemet skulle medföra att fler yngre medlemmar 

röstar. Det verkar inte ha varit fallet. Medianåldern ligger på ungefär 60 år (ökade något från 

valet till riksstämman 2012 till 2014) och försvinnande få valdeltagare är 25 år eller yngre. 

Hur det var i det tidigare systemet finns inte uppgifter om men medianåldern på 

lokalavdelningsaktiva (som till stor del utgjorde deltagarna i dåvarande kretsarnas årsmöten i 

det gamla systemet) är idag ungefär 70 år. Någon påtaglig föryngring med fler yngre röstande 

medlemmar verkar alltså inte ha ägt rum.  

En annan ambition med det nuvarande demokratiska systemet var att möjliggöra större 

representation från alla medlemmar (250 000) och inte bara representanter från kretsarna som 

representerar cirka 14 000 medlemmar. 

Styrelsen ville också att bilden av STF som modern förening skulle förstärkas genom det nya 

systemet. Det är svårt att ge ett tydligt svar på detta. Men STF har fått flera förfrågningar från 

andra rikstäckande organisationer om STFs nya system som uppenbarligen väckt intresse i 

civilsamhället. Man ville också att kandidaterna till riksstämmoombud skulle presenteras 

bättre och ge de röstande en bättre bild av vilka intresse och åsikter de står för. Så har skett 

med det nya systemet. 

Styrelsen ville vidare att de ombud som valts skulle vara aktiva och framföra sina åsikter vid 

riksstämman. Vi har undersökt hur ombuden uppfattar detta och funnit flera hinder och 

problem med att vara aktiv vid riksstämman. I arbetsgruppens enkät riktad till ombuden vid 

2014 års riksstämma erhölls 35 svar (se bilaga 3). Nackdelar som framfördes var krånglig 

förslagsprocedur, för lång valprocess, för få kandidater, otydligt uppdrag som ombud, 

kandidaterna saknar erfarenhet och kunskap om och för STF, bristande kommunikation om 

valet, få röstande, bristande medlemsengagemang på riksstämman, för lite tid till 

påverkanstorg och debatt i plenum, för kort tid att läsa in sig på handlingarna innan stämman, 



6 
 

ingen tydlig förankring mellan kandidaterna och STF, bristande kontinuitet mellan stämmorna 

och att ombuden inte engageras mellan stämmorna.  

Bland fördelarna som påtalades i enkäten var att flera kategorier av medlemmar kommer till 

tals, bättre arbetsformer under stämman och bättre ålders- och könsfördelning. Samtidigt 

framkom kritik mot möjligheterna för ombuden att framföra sina åsikter före, under och efter 

riksstämman på ett tillfredsställande sätt. Liknande synpunkter framfördes också vid ett möte 

med ledamöter av nomineringskommittén i augusti 2015 (se bilaga 4). 

Styrelsen ville också få mer spridning på olika medlemsintressen, inte minst att fjällintressen 

och vandrarhemsintressen i högre grad skulle representeras med ombud på riksstämman. Så 

har också skett när man ser hur valda ombud anger sina intressen. Medlemsintressen som 

berör dessa två områden och jämte bl.a. sådant som miljö, hållbarhet och integration har fått 

ökad plats vid riksstämman. Det ska också noteras att medelåldern på ombuden gått ner från 

tidigare ca 65 år till ca 50 år på senaste stämman. 

Arbetsgruppen finner således att det nya demokratiska systemet har uppfyllt ett flertal av de 

avsedda effekterna av reformen med några viktiga undantag: Antalet kandidatförslag från 

medlemmarna och antal röstande medlemmar i valen har varit klart lägre än vad som avsetts. 

Ombudens möjligheter att vara aktiva före, under och efter stämman har stora brister. På 

samtliga dessa tre områden finns dock goda möjligheter till förbättring. Arbetsgruppen 

konstaterar också att det låga antalet kandidatförslag inneburit att nomineringskommitténs 

arbete fått en annan inriktning än vad som var meningen då man har ägnat mer tid åt att leta 

upp lämpliga kandidater än att välja bland inkomna förslag. 

  

Demokratiprocessen – utvärdering 

Antalet kandidater och antalet röstande 

Arbetsgruppen ser mycket allvarligt på det faktum att antalet förslag på kandidater inte 

uppgick till mer än 148 förslag inför valet till riksstämman 2012 och 112 förslag inför valet 

till riksstämman 2014. Inför valet till riksstämman 2016 har endast 95 förslag inkommit. Ser 

vi till antalet röstande var det 1706 medlemmar som avlade 4703 röster inför riksstämman 

2012, vilket kan jämföras med 1274 medlemmar som avlade 3421 röster vid valet inför 

riksstämman 2014. De röstberättigade i STF består av drygt 200 000 vuxenmedlemmar och 

knappt 30 000 ungdomsmedlemmar. I det senaste valet fick endast tre kandidater mer än 100 

röster. Spannet för valda ombud var 35-169 röster.  

De här förhållandena visar att det nya systemet inte fullt ut slagit igenom som det var tänkt 

och att dess trovärdighet kan komma att ifrågasättas om inte deltagandet ökar – både avseende 

antalet kandidatförslag och antalet röstande. Det är knappast realistiskt att förvänta sig att 

flertalet medlemmar kommer att delta aktivt, men inför nästkommande val måste ytterligare 

åtgärder vidtas som leder till ett ökat deltagande och engagemang (se förslag nedan).  
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Information om valet 

Den analys arbetsgruppen gjort visar att det fanns brister i hur demokratiprocessen 

kommunicerades till medlemmarna inför valen till riksstämman 2012 och riksstämman 2014. 

Bra kommunikation är avgörande för att väcka intresse för valet bland medlemmarna. 

I Turist förekom inför de båda valen med det nya systemet, dels korta notiser under 

Medlemsnytt, dels små annonser under sidorna för annonser från STF. Inför valet 2012 

uppmandes i chefredaktörens ledare medlemmarna att rösta och i ordförandens och 

generalsekreterarens ledare i Medlemsnytt kom också uppmaningar att rösta och i en ledare 

inför det andra valet uppmanade också ordföranden medlemmarna att föreslå kandidater. 

Även nomineringskommitténs ordförande kom till tals i en notis under Medlemsnytt inför 

valet till riksstämman 2014. På STFs webbplats har lagts ut bra information om hur man 

konkret kunde komma med förslag på kandidater. Men det har inte varit helt enkelt att 

orientera rätt på hemsidan även om det funnits ”puffar” på förstasidan. Så frågan är om det 

nya systemet med kandidatförslag och val verkligen uppmärksammats av så många 

medlemmar?  

Arbetsgruppen gör bedömningen att det behövs insatser med högre grad av synlighet för att 

skapa uppmärksamt. Betydelsen av valet behöver få större utrymme i de 

kommunikationskanaler STF förfogar över, liksom fördelarna med att engagera sig. Det ska 

noteras att inför valet till riksstämman 2016 har redan nu skett en tydligare marknadsföring 

mot medlemmarna som bör leda till ökat deltagande. Vi kan i sammanhanget notera att i STFs 

medlemsundersökning 2014 var de flesta positiva till möjligheten att som medlem kunna 

påverka genom föreningsdemokratin (se utdrag från medlemsundersökning 2014 i bilaga 6). 

 

Tidscykeln och ombudens delaktighet 

Förslag från medlemmarna på kandidater, nominering av kandidater och valprocess ligger 

idag över en alltför lång tidsperiod (jfr gällande tidscykel som illustreras ovan i figur 1). Detta 

har skapat en rad problem. De ombud som före stämman är i dialog med styrelse och ledning 

är inte desamma som de som sedan är ombud på stämman. Dessa nya ombud kommer till 

stämman utan att ha haft någon egentlig möjlighet att lära känna föreningen och möta styrelse 

och ledning. Ombuden känner sig ofta dåligt förberedda vilket bidrar till att de inte kan vara 

så aktiva i konstruktiv mening på stämman som vore önskvärt. När väl riksstämman är 

genomförd sitter visserligen ombuden kvar fram till nästa val, men de förefaller inte ha någon 

större delaktighet i STFs verksamhet om man inte väljer att själv engagera sig. Här bedömer 

arbetsgruppen att det finns en viktig förbättringspotential. I de frågor som vi ställt till andra 

ideella organisationer (se bilaga 5) framkom att demokratiprocessen ofta betraktas som 

kontinuerlig, med många avstämningspunkter och diskussionsfora där behov av förankring 

hos medlemmarna anses viktig. Men man pekar också på problem med att samma personer 

”biter sig fast” i beslutsfattande positioner under allt för lång tid, där högre omsättning istället 

kan bidra till nytänkande. 
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Nomineringskommittén 

Nomineringskommittén hade under den första valomgången inför riksstämman 2012 en 

trevande verksamhet. Den instruktion som hade beslutats på riksstämman visade sig vara 

otydlig när det konkreta arbetet började. Det kom inte så många förslag på ombud som man 

hade hoppats på (300 var målet) och väldigt få förslag kom direkt från medlemmarna. 

Nomineringskommittén valde då att på egen hand föreslå kandidater, vilket inte var meningen 

från början. På så sätt kunde nominering och val genomföras som planerat, men det riktades 

kritik mot arbetssättet från olika håll. Inför det andra valet, till riksstämman 2014, var 

problemen ovan kända och kunde därmed åtgärdas. Det kom också in fler förslag från 

medlemmarna, dock inte tillräckligt många.  

Även den tredje nomineringsomgången som ägt rum under 2015 har nomineringskommittén 

behövt verka som förslagsställare i viss omfattning. Totalt sett har det inte kommit in 

tillräckligt med förlag för att fylla upp hela nomineringslistan. Till denna tredje omgång 

utarbetades också en tydligare instruktion för hela den demokratiska processen avseende 

aktiviteter och ansvar (val av nomineringskommitté och valberedningen, förslagsperiod, 

nomineringsperiod till valet). 

Val av nomineringskommitté har till formen i stort sett fungerat som avsett enligt ”Instruktion 

för förslag, nominering och val av nomineringskommitté och ombud till STFs riksstämma”. 

Kommittén har under senaste nomineringsomgången enligt denna instruktion inom sig en 

arbetsgrupp på fem medlemmar som håller ihop arbetet. På grund av att föreningens 

medlemmar inkommit med otillräckligt antal kandidatförslag har kommittén även denna gång 

behövt skaffa fram förslag på kandidater på egen hand. 

Av en utvärdering som vi gjort med medlemmar i nomineringskommittén (se bilaga 4) 

framgår att närvaron har minskat mellan de två valomgångarna. Det har inte varit klart vad 

som krävs av medlemmar i kommittén i form av att komma med förslag, delta i möten och ha 

kontakter med ombud. Nomineringskommittén är ganska stor (15 medlemmar) vilket varit 

svårt att hantera med olika grader av aktivitet bland medlemmarna i kommittén.  

 

Medlemsinflytande och engagemang 

I arbetsgruppens uppdrag ingår också att ge förslag hur medlemsinflytande som inte är 

kopplat till demokratisystemet kan öka inom föreningen. Det är medlemmarnas turistiska 

intressen om ska främjas i enlighet med föreningens ändamål.  

Dessa intressen kan se olika ut för olika medlemmar, och variera under livets olika faser. 

”Upptäcka Sverige” kan innebära olika saker. Ett intresse kan vara att för egen del använda 

det som STF tar fram och erbjuder i form av anläggningar och aktiviteter runt om i landet. Ett 

intresse som givetvis också kan omfatta närstående. För det andra kan ett intresse vara att 

medlemmen vill ha möjligt (för egen eller andras del) att i en framtid upptäcka Sverige med 

hjälp av STF. För det tredje kan medlemmen vara intresserad av att STF med sin verksamhet 
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över huvud taget finns till för människors möjligheter i allmänhet att ”upptäcka Sverige”, 

även om medlemmen själv inte använder eller avser att använda sig av det STF erbjuder. 

På fackspråk talar man om brukarvärde, optionsvärde och existensvärde för de här tre slagen 

av intresse. Allt som STF gör är i grunden föreningsverksamhet i medlemmarnas intressen, 

men beroende på vilket eller vilka värden man tillmäter STF kan engagemangsformerna se 

olika ut. Många väljer att bli medlemmar för att bo på STFs anläggningar, andra kanske väljer 

att bidra till att ”Stötta Kungsleden” just för betydelsen av att leden finns där, idag och i 

framtiden. Arbetsgruppen menar att ett ökat medlemsinflytande bör avse alla dessa tre värden. 

 

Olika engagemangsformer 

När man inom STF talar om föreningsengagemang är det ofta på ett missvisande sätt. 

Nämligen när man ser det som att man som medlem i STF visar engagemang om man åtar sig 

att vara funktionär i en lokalavdelning, försöker bli ombud på riksstämman, ledamot i 

styrelsen, bli stugvärd eller delta i dugnadsarbete. Men för de flesta STF-medlemmar är det på 

helt andra sätt man visar sitt engagemang. Det gör man nämligen genom att ta del av och vara 

aktiv i det utbud som STF erbjuder, exempelvis när man i sitt upptäckande av Sverige nyttjar 

STFs vandrarhem, fjällstationer och fjällstugor. När man deltar i arrangemang som ordnas av 

lokalavdelningar, anläggningar och STF centralt, eller när man läser tidningen Turist.  

De medlemmar som riktar sitt föreningsengagemang på att vara funktionär, är och kommer att 

vara en liten del av STFs medlemmar, något som givetvis är helt i sin ordning. Det här är 

också viktigt när man fokuserar på demokratiprocessen. Det allra viktigaste för STF är ju att 

stimulera medlemmarna till aktivitet i det som föreningen gör, inte att föreslå kandidater och 

rösta. Det hindrar inte att det också är angeläget att uppmuntra medlemmar att engagera sig i 

demokratiprocessen.  

STF är en av Sveriges större ideella föreningar som utgör en viktig del i det s.k. civilsamhället 

i Sverige. Detta genomgår för närvarande stora förändringar (se bilaga 7). Medlemstalen i 

många föreningar, inklusive STF, stagnerar eller minskar. Människor engagerar sig 

visserligen i samhällsfrågor, men det sker delvis under nya former – enskilt, i grupper eller 

nätverk på nätet och sociala medier. ”Aktivister” snarare än medlemmar, tar allt större plats i 

civilsamhället och då ofta utanför traditionella organisationsformer och med fokus på enstaka 

sakfrågor snarare än ett medlemskap. Insamlingen ”Stötta Kungsleden” som STF tagit 

initiativet till är ett exempel på detta, där medlemmar (såväl som icke medlemmar) kan ge ett 

ekonomiskt bidrag till ledens upprustning, inklusive STFs stugplatser.     

I tillägg till nuvarande möjligheter till inflytande är det också angeläget att inom ramen för det 

traditionella medlemskapet fånga upp ”aktivister”, dvs. personer som brinner för en viss fråga 

och skapa möjligheter för sådana att engagera sig. Vi tänker då inte på det demokratiska 

beslutsfattandet – utan snarare på aktivt arbete, exempelvis som dugnad, förslagsverksamhet, 

medverkan i rådgivande ”expertgrupper” där kompetenser hos medlemmen tas till vara. 
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Förslag angående demokratiprocessen och medlemsinflytande 

Arbetsgruppens utgångpunkt har varit att föreslå reformer inom ramen för nuvarande 

demokratiska system, dvs. att fokusera på förbättringar snarare än förändringar i systemets 

struktur och funktion. Förslag om att återgå till det gamla systemet (dvs. att 

lokalavdelningarna skulle utse representanter till riksstämman) har framförts, men inte 

bedömts vara ett lämpligt alternativ. Arbetsgruppen har bedömt att fördelarna med det nya 

systemet (som beskrivits ovan) överväger framför nackdelarna, vilket också framgår av 

enkäten till stämmoombuden 2014 (bilaga 3).  

 

Förändrad tidscykel – från riksstämmoombud till medlemsombud 

Den största förändringen, som direkt eller indirekt påverkar övriga förslag, är en förändrad 

tidcykel för demokratiprocessen (figur 2). Förslaget innebär att STF bättre tar tillvara på 

medlemmars kompetenser, idéer och erfarenheter över en längre tidsperiod. Istället för att 

väljas till riksstämmoombud för att representera STFs medlemmar enbart på riksstämman, 

väljs man till medlemsombud (MO) och representerar STFs medlemmar under en 

tvåårsperiod. Vi har anpassat tidscykeln efter detta och samtidigt försökt att komma till rätta 

med en rad andra problem. 

 

 

Figur 2: Förslag på ny årscykel för STFs demokratiska system 
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Det innebär att demokratiprocessen ändras så att den startar omedelbart efter avslutad 

riksstämma och förlöper enligt följande:   

 Nomineringskommittén väljs på riksstämman enligt nuvarande system (dock med 

förändrat antal ledamöter och uppdrag enl. beskrivning nedan) 

 Nomineringskommittén har ett konstituerande möte direkt efter avslutad stämma och 

påbörjar därmed sitt arbete. 

 Den aktiva förslagsprocessen för medlemsombud startar i maj månad direkt efter 

riksstämman och nomineringen ska vara avslutad senast den 30 september.  

 Val av medlemsombud äger rum i november månad. Vi föreslår att utöka antalet som 

ska väljas till 59 istället för nuvarande 55.  

 De valda medlemsombuden inbjuds till ett upptaktsmöte i februari påföljande år där 

information om STF och föreningens uppdrag, syften och utmaningar ges och där 

medlemsombuden kan lära känna varandra och sitt uppdrag. 

 På hösten under detta mellanår (udda år utan riksstämma) anordnas regionala träffar 

(alt. en stor konferens) för alla medlemsombud tillsammans med STFs styrelse och 

ledning. Detta är ett möte med tyngdpunkt på informella diskussioner om framtiden. 

Denna konferens ska ge upphov till nya idéer, teman för motioner till riksstämman och 

andra förslag till medlemsombuden. 

 Under vintern och våren riksstämmoåret deltar medlemsombuden aktivt i 

förberedelserna av riksstämman, bl.a. genom att delta på lokalavdelningars årsmöten 

och vara aktiv i diskussionsforum. 

 På nästa riksstämma väljs så en ny nomineringskommitté, och cykeln upprepas på 

nytt. 

 Den grundläggande principen i ovanstående cykel bör vara kontinuerlig dialog med 

medlemsombuden.  

Aktiviteter under mellanåret bör ge en god grund för medlemsombuden att agera inför och på 

den riksstämma som de är valda till. För att bidra till god dialog föreslår vi också ett digitalt 

ombudsbrev en gång i månaden till medlemsombuden. 

Medlemsombudsuppdraget bör preciseras och ska förutom deltagande aktivt i riksstämman 

omfatta att vara en kompetensresurs för styrelsen, att delta i någon intresseinriktad träff 

(lokalavdelning, vandrahemsvärdar, stugvärdar, färdledare) och/eller regional konferens varje 

år, att kommunicera med medlemmar i föreningen och att vara STF-ambassadör i olika 

sammanhang, t ex genom direktkontakt med intresserade lokalavdelningar och verka för att 

värva fler medlemmar.  

Uppdraget som medlemsombud är alltså mer omfattande i den nya modellen jämfört med 

nuvarande modell då man är riksstämmoombud. Man är medlemsombud från att valet är 

avslutat till dess ett nytt val har ägt rum.  
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Nomineringskommittén – ny form och tydligare uppdrag 

Med så få förslag på ombudskandidater kan man med rätta ifrågasätta 

nomineringskommitténs existens. Arbetsgruppen har fört diskussioner om att helt ta bort 

nomineringskommittén (och låta alla förslag gå vidare till val), men kommit fram till att 

kommittén har en viktig funktion i att säkerställa nomineringsprocessen i en demokratisk 

anda. Vi tror att fler förslag på medlemsombud kommer att komma in i framtiden, varför 

nomineringskommittén behövs, men under lite andra former än idag. 

Arbetsgruppen föreslår att Nomineringskommittén minskas från 15 till 9 personer, varav en är 

ordförande. Någon särskild arbetsgrupp inom kommittén behövs inte med denna minskning. 

Gruppen ska ha en sammansättning avseende intressen, geografi, kön och ålder som väl 

speglar medlemsstocken i STF. Det nuvarande övergripande kravet på viss bestämd 

geografisk spridning tas bort. I instruktionen för valberedningen ska dock betonas att en 

geografisk spridning inom nomineringskommittén är av stor vikt. 

Vi föreslår att medlemmarna i nomineringskommittén, som ju väljs av riksstämman, ska vara 

medlemsombud med samma rättigheter och skyldigheter som direktvalda medlemsombud 

(dvs. en återgång till det system STF hade vid riksstämmorna 2012 och 2014).  

Antalet ombud vid riksstämma och alltså antalet medlemsombud föreslås vara 59, varav 50 

väljs direkt av medlemmarna och nio är från nomineringskommittén. På så sätt utgör 

nomineringskommittén en mindre andel av riksstämmans ledamöter jämfört med tidigare, 

vilket var en viktig anledning att inför stämman 2016 ta bort nomineringskommittén som 

automatiska stämmoombud. 

Som tidigare ska Nomineringskommitténs ledamöter väljas av riksstämman. Medlem i 

kommittén ska kunna omväljas högst två gånger, det vill säga verka i maximalt tre 

mandatperioder. 

Ovanstående förslag kräver ändringar såväl i STFs stadgar som i instruktionen för förslag, 

nominering och val av nomineringskommitté och ombud till STFs riksstämma. Vi ser också 

att en tydligare valberedningsinstruktion behöver tas fram. 

 

Kommunikationen kring demokratiprocessen behöver utvecklas 

Kommunikationen kring demokratiprocessen är mycket viktig, särskilt när det gäller att 

stimulera till fler förslag på kandidater och deltagande i valet. Här har både kansliet och 

tidningen Turist viktiga roller att fylla och alla kanaler måste nyttjas (Turist, hemsidan, 

sociala medier, franchisetagare, stugvärdar, egna anläggningar, lokalavdelningar, 

nomineringskommittén, ”mun till mun” etc.). Tydliga strategier för detta ska tas fram av 

kansliet. Resurser måste läggas på att kommunicera direkt med dessa grupper och konkreta 
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och realistiska mål för detta arbete ska sättas upp. I valet till medlemsombud 2016 bör minst 

300 förslag till medlemsombud komma in och det ska vara minst 3000 röstande. Detta var 

målen även inför valet till riksstämman 2016, men när det gäller inkomna förslag var målet 

långt ifrån uppfyllt. Vad gäller målet för antal röstande återstår att se vad resultatet blir. 

Kansliet måste tillföras resurser som klarar dessa mål. 

 

Ökat medlemsinflytande 

Som vi redogjort för tidigare ser vi engagemang i STF i första hand som deltagande och 

nyttjande av STFs utbud kopplat till boende, fjällverksamhet, lokalavdelningar mm. 

Medlemmarnas möjligheter till direktinflytande bör göras ännu mer lättillgängligt och omfatta 

all STF-verksamhet. Detta kan ge direkt påverkan på STF i fältet (anläggningar, lokala 

aktiviteter, kurser mm) och bidra till utveckling i medlemmarnas intressen. Projektet GetReal 

i fjällverksamheten är ett nytt sådant inslag som visat på ett mycket starkt engagemang från 

300 unga 2014 och 100 barnfamiljer 2015 att bidra till att utveckla sådan verksamhet – det är 

ett bra exempel på medlemsengagemang som kan utvecklas för olika STF-verksamheter. 

STF ska bättre ta vara på medlemmar med särskild kompetens i förhållande till föreningens 

uppdrag, inbjuda till rådslag, använda särskilda referensgrupper för framtidsprojekt som är 

aktuella, utveckla dugnadsverksamheten i fjällen, utveckla projektet Tillsammans etc. På så 

sätt kan medlemmarnas kompetens bättre användas i STFs opinionsbildning kring t.ex. 

allemansrätt, tystnad i fjällen eller behov av bra tågförbindelser. Det ska ankomma på 

styrelsen och ledningen att utveckla sådana verksamheter. Men initiativ bör i högsta grad 

uppmuntras att också komma ”underifrån”. Arbetsgruppen föreslår bland annat följande; 

 Ett debattforum med fokus på vad STF gör (och inte gör men borde göra) utvecklas på 

hemsidan och med blänkare på Medlemsnytt i Turist. Detta kan också stimulera till 

bildande av grupper som brinner för speciella frågor om det sedan gäller allemansrätt, 

miljöfrågor eller annat med koppling till medlemsintresset.  

 STF inför en ”förslagslåda” som alla medlemmar kan använda för att föra fram idéer 

under hela året. Mottagarna är medlemsombud, styrelsen och kansliet. Ett sådant 

systems används t.ex. hos Friskis & Svettis Stockholm med stor framgång. Jämfört 

med motioner till riksstämman kan förslag komma fram direkt, och återkoppling kan 

många gånger ske direkt  

 Minst ett rådslag om en specifik fråga och/eller en referensgrupp skapas runt en 

specifik fråga under 2016.  

 Arbetsgruppen är enig om att en förutsättning för att få fler medlemmar att engagera 

sig är att STF förtydligar, i alla delar av sin verksamhet, att vi är en ideell förening och 

inte en kommersiell aktör. 
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Kostnadskonsekvenser 

Arbetsgruppen bedömer att de förslag vi lägger kommer att bidra till att fler medlemmar 

engagerar sig i STFs demokratiprocess, något som skapar fler trogna medlemmar, som på sikt 

drar till sig nya medlemmar och i förlängningen stimulerar STFs utveckling. En väl 

fungerande demokrati leder därför sannolikt till ökade intäkter på sikt, även om sambanden 

kan vara svåra att bevisa. De föreslagna förändringarna medför emellertid också vissa 

kostnader då förslagen ställer krav på ökade resurser. Vi bedömer att kansliet behöver en 

förstärkning motsvarande en halvtidstjänst för att hantera demokratiprocessen med 

nomineringskommitté och kommunikation. Kravet på ökad aktivitet hos medlemsombuden, 

interaktionen mellan styrelse och ledning och medlemsombuden kräver därutöver ytterligare 

en halvtidstjänst. Den föreslagna resursförstärkningen motsvarar således en heltidstjänst på 

kansliet (550 000 kr/år). I tillägg gör vi bedömningen att ökade aktiviteter som träffar för 

ombuden i mellanåret, resor för ombuden, regionala träffar, fler ”expertgrupper som träffas”, 

medför ökade kostnader framförallt under ”mellanåren” om cirka 600 000 kronor.  För att få 

demokratin att flyta på ett tillfredsställande sätt behöver vi titta på ett datorsystem för att 

hantera medlemmarnas förslag till ombud (nomineringsperioden) följt av presentationen av 

medlemsombuden inför valet. I vårt förslag ingår också att köpa in en ”digital förslagslåda” 

för att stärka demokratin. Systemutvecklingskostnader är svåra att uppskatta (engångskostnad 

på ca 300 000kr) och vi räknar med en förvaltningskostnad om cirka 100 -200 000 kronor om 

året.  

År 2015 har vi lagt ungefär 300 000 kronor på att kommunicera förslagprocessen och valet, 

vilket är en kostnad vi får räkna med även kommande valår. Riksstämman kostar cirka 400-

500 000 kronor. 

 

Behov av ändringar i stadgar och instruktioner 

Det förslag som presenteras i denna rapport medför ändringar i såväl instruktioner som STFs 

stadgar. Detta får dock ses som en konsekvens av vilket beslut som styrelsen fattar och 

utarbetas i ett nästa steg. 
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Del II. En eller två styrelser 

Arbetsgruppen fick också ett andra uppdrag – att med utgångspunkt från en motion till 

riksstämman 2014 se över lämpligheten med samma styrelse för föreningen och det helägda 

bolaget STF AB. 

I motion 7 till riksstämman 2014 som bifölls, önskas en utredning om ”förutsättningarna för 

att bryta personalunionen vid tillsättande av ledamöter i moderföreningen respektive 

dotterbolagets styrelse”. Skälen är enligt motionärerna att styrelsen har ”som en av sina 

främsta uppgifter att få ordning på lönsamheten i affärsverksamheten”, och att det finns en 

risk att styrelsen prioriterar denna uppgift framför föreningens intressen. För att säkra 

föreningens och medlemmarnas intressen förordar motionärerna två separata styrelser.  

Arbetsgruppen har därför utrett konsekvenserna av nuvarande system med en och samma 

styrelse och ett alternativt system med separata styrelser.  

 

Nuvarande system med föreningen som ägare av ett bolag  

Samhället förändras i snabb takt och STFs omvärld ser annorlunda ut idag än den gjorde för 

bara några decennier sedan. Både civilsamhälle och näringsliv arbetar idag under andra 

villkor än tidigare, varför det finns goda skäl att kontinuerligt se över hur STFs styrs så att det 

sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån föreningens syfte och den omvärld den verkar i.  

STF AB bildades 1990. Skälet var att STF som förening då inte kunde registreras för moms 

med möjlighet att dra av ingående moms. Det ligger i STFs intresse att vara aktsam om 

medlemmarnas pengar, inte minst då det är kostsamt att underhålla föreningens många 

fastigheter som ofta ligger i väglöst land. Det sågs därför som en stor fördel att kunna lägga 

den momspliktiga verksamheten i ett bolag och därigenom bättre hushålla med föreningens 

ekonomi.  

Viktigt i sammanhanget är att föreningen äger 100 % av aktierna i bolaget och att bolagets 

ändamål är samma som STFs ändamål. Redan då bolaget grundades var det viktigt att 

tydliggöra att uppdraget för förening och bolag var desamma. I bolagsordningen står därför att 

läsa: ”Bolaget skall verka inom ramen för Svenska Turistföreningens allmänna ändamål”. 

För att säkerställa att bolaget verkar inom ramen för STFs allmänna ändamål, beslutade man 

därför att välja samma styrelse för både bolag och förening.  

De verksamheter som juridiskt bedrivs i bolaget är de momsbelagda verksamheterna, främst 

gästnätter, drift och underhåll av egna anläggningar samt franchise. Medan 

medlemsavgifterna naturligt ligger som en intäkt i föreningen, då den inte är momsbelagd. 

Som framgår av årsredovisning omsätter STF AB 260 Mkr, medan föreningen omsätter 90 

Mkr kr (medlemsavgifter på 50 miljoner och interna intäkter på 35 miljoner). 

Årsredovisningen visar även att 37 personer är anställda i föreningen och 216 i bolaget. 
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Det är den av medlemmarna valda riksstämman som granskar bolagets verksamhet (styrelsens 

verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och 

i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning samt fråga om ansvarsfrihet 

för styrelsen avseende det senaste verksamhetsåret). STF har också ett representantskap som 

består av fem riksstämmoombud vilket granskar bolaget åren mellan de ordinarie 

riksstämmorna.  

I den dagliga verksamheten på STF görs ingen skillnad på förening och bolag. Arbetet sköts 

integrerat, ”alla arbetar på STF – en av Sveriges största ideella föreningar”. 

Generalsekreteraren har betonat att den juridiska ordningen byggd på redovisning och 

beskattning inte är avsedd att sätta spår i sättet att arbeta i STF - organisation ska vara enhetlig 

och inte skilja på verksamhet som bedrivs i förening eller bolag. Bolagets ändamål är Svenska 

turistföreningens och inget annat (jfr. bolagsordningen i bilaga 8). Något som ytterligare 

betonas i verksamsamhetsberättelsen för 2014: STF bedriver fjällanläggningar, vandrarhem 

och hotell i aktiebolagsform för att gagna medlemmarnas intressen. Förening och bolag har 

alltså samma mål och uppdrag. STF AB är ingen sidoverksamhet, bolaget ska eller får inte 

ägna sig åt någon främmande verksamhet. Det är enbart kärnverksamhet för STF som bolaget 

får ägna sig åt. 

 

Ekonomi kontra föreningskultur 

Det som motionen pekar på är att det kanske inte fullt ut är så verkligheten ser ut idag. Finns 

det en risk att verksamheten som bedrivs i bolagsform är av annan karaktär än den som ligger 

i föreningen? Finns det en risk att föreningskulturen med föreningens ändamål och 

medlemmen i centrum får stryka på foten för en mer affärsorienterad verksamhet med mål 

och språkbruk hämtade från näringslivet? Finns det risk att resultat- och prestationsmätning 

sker mer i förhållande till intäkter och kostnader än i förhållande till STFs ändamål?  

Ja, arbetsgruppen ser tydliga tendenser till detta, vilket bör tas på allvar. Framgångsfaktorer 

som bör få en mer framträdande plats inom STF är exempelvis hur många medlemmar som 

värvats, hur många som nyttjat anläggningar och aktiviteter osv. snarare än att använda 

traditionella kommersiella nyckeltal. Kort sagt, STFs framgång bör mätas i relation till 

ändamålen snarare än ekonomiskt resultat. Samtidigt är arbetsgruppen väl införstådd med att 

god ekonomi är ett måste för att kunna bidra till föreningens uppdrag och måluppfyllelse, men 

det är inte ett mål i sig. Med den utgångspunkten har vi utrett för- och nackdelar med de två 

alternativen: Samma respektive separata styrelser för föreningen och bolaget. 

 

Alternativ med separata styrelser 

Kan då en väg att gå vara att låta bolaget formellt få egna mål med tyngdpunkt på att öka 

intäkter och hålla nere kostnader utan direkt koppling till föreningens mål? Det vill säga se 

bolaget som en enhet som kan välja verksamhet som bidrar till lönsamhet utan att 
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verksamheten behöver ligga i linje med föreningens uppdrag. Då kan en separat styrelse också 

vara lämpligt.  

Motiven för separata styrelser bygger på idén om att styrelserna har olika uppdrag och olika 

mål och att bolaget har behov av kompetenser som inte föreningens styrelse har eller bör ha. 

Ett skäl för detta kunde vara att större delen av verksamheten mätt i ekonomiska termer ligger 

i bolaget. Att i medlemmarnas intresse skapa god ekonomi skulle då vara ett fokus som vägde 

tyngre för bolagets styrelse. Med ett system med separata styrelser blir det också naturligt att 

ha en generalsekreterare under föreningens styrelse och en separat VD under bolagets 

styrelse.  

Arbetsgruppen ser uppenbara problem och risker med separata styrelser. Personalunion 

(generalsekreterare och VD) i ett system med två styrelser skulle lätt leda till konflikter 

mellan de två ledningsuppdragen. I föreningar med bolag och där bolaget har ett annat syfte 

än föreningen (ofta mindre servicebolag till föreningar), är det inte ovanligt att föreningens 

generalsekreterare blir styrelseordförande för servicebolaget. I STFs fall skulle upplägget inte 

vara lämpligt, då huvudparten av STFs verksamhet är momspliktig och bedrivs i bolaget. 

Följden skulle bli att generalsekreteraren skulle bli sin egen chef i huvuddelen av 

verksamheten.  Medlemmarnas insyn i verksamheten via en oberoende styrelseordförande 

skulle riskera att begränsas. 

Generellt är största riskscenariot med separata styrelser, merarbete och intressekonflikter 

mellan de två verksamheterna (och styrelserna). Arbetsgruppen ser uppenbara risker att 

verksamheten blir mindre effektiv då olika styrelser, medarbetare och målsättningar ska 

koordineras för att dra åt samma håll. Det finns även en ökad risk för ytterligare affärsfokus 

och maktförskjutning till fördel för bolaget, eftersom merparten av STFs verksamhet är 

momsbelagd och bedrivs där. Även om det finns möjlighet att skriva detaljerade ägardirektiv 

så krävs tydlig kontroll att dessa efterlevs, vilket är ett merarbete som tar tid och kraft och 

som ofta handlar om kontroll bakåt i tiden, snarare om framåtriktad verksamhet. 

Sammantaget innebär olika styrelser ökade risker att skillnader mellan förening och bolag 

förstärks, mot nuvarande upplägg där bolaget med sina verksamheter är väl integrerat i 

föreningen. Arbetsgruppen menar att en integrerad organisationsform i dagsläget är den mest 

ändamålsenliga för STF. 

 

Alternativ med samma styrelse 

Den andra vägen är att fortsatt markera att bolaget ska verka för STFs övergripande syften 

och att bolaget är ett medel för detta. Då blir det naturligt med en och samma styrelse. Att 

verka för att god ekonomi är ett medel för att uppnå föreningens syften blir också en viktig 

angelägenhet för den gemensamma styrelsen. Accepterar man det här synsättet är det naturligt 

att bolaget har samma styrelse som föreningen. Att ha olika styrelser skulle innebära att målen 

skulle vara olika men i STFs fall är målen de samma för föreningen och för aktiebolaget. 

Det bör understrykas att STF är en ideell förening och det är inte främst medlemmarnas 

ekonomiska intressen som ska främjas. Vore detta fallet skulle föreningen hamna i en mycket 

svår sits och närma sig det som heter ekonomiska föreningar som är något helt annat än 
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ideella föreningar och med en särskild lagstiftning. Det är också så att föreningens 

generalsekreterare är vd i bolaget. Det understryker att den personen har att främja en och 

endast en uppsättning mål och inte olika mål. 

Det har sagts att bolagsform ställer särskilda kompetenskrav på sina styrelser och då inte 

minst med ekonomisk och affärsmässig kompetens. Men föreningens styrelse måste ha en 

kompetens att styra och kontrollera hela verksamheten, oavsett om den bedrivs i bolagsform 

eller inte eftersom målsättningen är densamma, vilket ställer krav på valberedningen och 

behovet av en tydlig valberedningsinstruktion 

 

Expertsyn och förhållanden i andra organisationer 

Arbetsgruppen har konsulterat andra organisationer och utomstående experter för att inhämta 

faktaunderlag och ytterligare perspektiv på STFs sätt att organisera verksamheten. 

Gunnar Högberg, Skatteverket, pekar på viktiga aspekter att ta hänsyn till när ideella 

föreningar äger bolag. De måste behandlas som två fristående juridiska enheter. Och så görs 

också formellt i STFs fall.  I bolag som ska betjäna föreningens syfte kan det vara viktigt med 

ägardirektiv om det inte redan i bolagsordningen (se bilaga 8) tydligt anges att bolaget endast 

får ha verksamhet som är förenlig med föreningens uppdrag och syften, vilket gäller för STF. 

Det krävs också att separata mötesprotokoll förs för förening och bolag.  

Johan Sverker på PwC redogjorde över för- och nackdelar med en respektive separata 

styrelser då föreningar också driver verksamhet i bolagsform. Han menar att det är ändamål, 

verksamhet (vad är framgång), ekonomi och kompetensbehov som ska vara vägledande i 

dessa överväganden. Föreningen äger bolaget, aldrig tvärt om. Aktiebolagslagen ser till 

företagets bästa och det finns ingen motsvarande lagreglering på föreningssidan. Det är lättare 

att ändra i bolagsordning än föreningsstadgar. Om ett bolag inte har primärt vinstsyfte ska det 

framgå av bolagsordningen. Även föreningar kan idag dra av moms, men i praktiken är det 

enklare att hantera moms i bolagsform än föreningar.   

Jägarförbundet har ett helägt bolag. Förening och bolag har separata styrelser. Det är 

naturligt i detta fall eftersom detta servicebolag ska driva restaurang, hotell och boende 

professionellt. Förbundets generalsekreterare är ordförande i bolagets styrelse. Det vill säga 

en sidoverksamhet för förbundet och inte dess kärnverksamhet. I STF:s fall är det inte en 

sidoverksamhet som bedrivs i bolaget utan just kärnverksamhet. 

Friluftsfrämjandet har ett helägt bolag Ur & Skur, förskoleverksamhet som innebär en 

annan typ av verksamhet och arbetar därför med separat styrelse och egen ledning (lärare i Ur 

& Skur). Och där man nu överväger att öppna egna friskolor. 

Riksidrottsförbundet har ett delägt bolag med 51 procent av rösterna. Förbundet har där 

separerad verksamhet som skiljer sig från den ofta bidragsfinansierade ideella verksamheten. I 

bolagsstyrelsen finns företrädare för andra ekonomiska intressenter.  Det vill säga en helt 

annan situation än STF som ju är ensamägare i sitt helägda dotterbolag. 
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Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har ett helägt servicebolag. Men det har inte 

andra mål än de som gäller för den ideella föreningen SNS. Förening och bolag har samma 

styrelse. 

 

Sammanfattning av de två alternativen 

Arbetsgruppen sammanfattar de båda alternativen med sina för- och nackdelar på följande 

sätt. 

Alternativ med två styrelser. Detta alternativ bygger på att den verksamhet som bolaget 

bedriver skiljer sig från den verksamhet som föreningen driver. Det är då en fördel med två 

separata styrelser med olika kompetens. Nackdelar är att de båda slagen av verksamheter kan 

dra åt olika håll vilket kan förstärkas av att det kan behövas en generalsekreterare under den 

övergripande styrelsen och en vd under bolagsstyrelsen. Med personalunion 

generalsekreterare/vd i system med två styrelser kan styrsignalerna från de två styrelserna gå i 

olika riktningar och skapa oklarhet. Med två styrelser finns skäl att i ägardirektiv från 

föreningens styrelse precisera bolagets uppdrag. 

Alternativ med samma styrelse. Detta alternativ bygger på att den verksamhet som bedrivs i 

bolagsform inte har andra mål än föreningens och att verksamheterna inte är väsensskilda i 

fråga om att beakta ekonomin – kostnader och intäkter – och se till att pengar som flyter in 

används i medlemmarnas intresse. Det är då en fördel med samma styrelse. Det är också en 

fördel med en och endast en person som är generalsekreterare och vd. Det är också en fördel 

att den i ekonomiska termer mindre delen av STFs verksamhet får samma uppmärksamhet 

som bolagsdelen och att delarna inte ställs mot varandra. Utmaningen med detta alternativ blir 

att sätta samman en bred styrelse som samtidigt har kompetens inom verksamhetens olika 

delar, något som valberedningen måste hantera. Ägardirektiv behövs inte när det är samma 

styrelse. Självfallet ska det finnas separata protokoll för bolag och förening.  

 

Gruppens förslag  

Arbetsgruppen förordar alternativet med en och samma styrelse men anser att flera åtgärder 

måste vidtas för att få mål och verksamhet i förening och bolag att harmonisera bättre i 

framtiden: 

 Det ska starkare markeras att det är föreningens uppdrag och syften som är 

huvudfokus och att bolaget är underordnat föreningen. Det bör ske genom att 

bolagsordningen ses över och eventuellt förändras så att den inte kan misstolkas. 

Ägardirektiv torde därmed inte behövas.  

 Bolagsordningen behöver också uppdateras utifrån de förändringar som gjorts i 

föreningens ändamål under senare år, detta så att det blir tydligt att bolaget har samma 

ändamål som föreningen. 
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 Den juridiska uppdelningen i förening och bolag måste följas av separata protokoll. 

 Det behövs en obligatorisk introduktionsutbildning för alla ledamöter i föreningens 

styrelse där inte minst frågan om föreningens uppdrag och bolagets roll gås igenom.  

 Det ska betonas att personer som nomineras till föreningens styrelse förutom tid och 

engagemang för föreningens syften ska ha med sig kunskap och de olika 

särkompetenser som krävs för att professionellt driva såväl föreningen STF och dess 

dotterbolag. Detta ställer krav på valberedningen vars instruktioner bör ses över.  

 Styrelsen behöver föra strategidiskussioner för att tydliggöra bolagets roll och uppdrag 

med syftet att verka för föreningens och medlemmarnas intresse. Dessa diskussioner 

ska i förlängningen ge genomslag i hela verksamheten och leda till en 

kulturförändring, så att STFs särart som ideell förening alltid är glasklar. Det innebär 

också krav på kontinuerlig dialog med medlemsombuden, verksamheten centralt och 

på anläggningar. Språkbruk liksom målsättningar i verksamheten bör ses över för att 

matcha föreningens ändamål och uppdrag. 

 Representantskapet, som i nuvarande system utses på riksstämman, är idag inte 

automatiskt ombud på riksstämman där hela koncernens verksamhet presenteras och 

beslutas. Arbetsgruppen har som ambition att representantskapet även ska vara 

medlemsombud och alltså kunna vara med och rösta på riksstämman. Detta får ses 

över i samband med att stadgarna för STF omarbetas om styrelsen bestämmer sig för 

att gå vidare med gruppens förslag.  

 

Två alternativ som inte blivit föremål för fortsatt behandling  

Arbetsgruppen har i sina diskussioner också berört två andra alternativ som inte pekas ut i 

direktiven, nämligen att STF AB avskaffas och allt läggs i föreningen samt ett alternativ där 

franchiseverksamhet läggs in i eget bolag med egen styrelse. Arbetsgruppen har inte fördjupat 

sig i dessa alternativ.  
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ÅTERRAPPORT  

MOTION NR 7  
Riksstämma 2016 

 
  
  

 

 

Återrapportering till riksstämman 2016 avseende  
”motion nr 7” från riksstämman 2014 
 
Till riksstämman 2014 inkom en motion författad av fyra medlemmar i dåvarande 
nomineringskommittén. Motionärerna tyckte sig se en utveckling där STFs styrelse 
prioriterade den affärsdrivande verksamheten till förmån för föreningens intressen, 
mål och syfte.  
 
De föreslog därför stämman:  
 
 Att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med en bred 

förankring inom föreningen som får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att bryta personunionen vid tillsättandet av ledamöter i moderföreningen 
respektive dotterbolagets styrelse. 

 
Riksstämman valde att bifalla ovanstående att-sats och en arbetsgrupp tillsattes 
under april månad 2015. Gruppen lämnade en rapport till styrelsen i december 
2015. Rapporten som behandlar både demokratifrågan inom STF och ovanstående 
uppdrag från riksstämman 2014 finns som bilaga till styrelsens proposition om 
förändrad demokraticykel. Styrelsen uppmanar intresserade stämmodeltagare att 
läsa den bilagda rapporten, då den i detalj visar styrelsens resonemang i frågan 
samtidigt som rapporten påpekar flera viktiga förbättringsområden. 
 
I och med avlagd rapport är det styrelsens uppfattning att uppdraget från 
riksstämman 2014 är slutfört. Rapporten är ett fortsatt viktigt arbetsdokument för 
STFs styrelse då arbetsgruppen som skrivit rapporten pekar på flera 
förbättringsåtgärder för att motverka att den affärsdrivande verksamheten ställs i 
fokus till förmån för föreningens ändamål och syfte. Gruppen förordar i sin rapport 
att STF även i fortsättningen ska ha en och samma styrelse för både STF och STF 
AB. Huvudorsak är att de två juridiska enheterna (den ideella föreningen resp 
bolaget) har samma ändamål och syfte, vilket är desamma som står i STFs stadgar. 
 
Gruppen föreslår dock ett antal åtgärder för att mål och verksamhet i den ideella 
föreningen och bolaget ska harmonisera bättre i framtiden: 
 
 Det ska starkare markeras att det är föreningens uppdrag och syften som är 

huvudfokus och att bolaget är underordnat föreningen.  



 
 

 2 (2) 
 

 Separata styrelsemötesprotokoll för förening och bolag.  
 En obligatorisk introduktionsutbildning om STF och föreningens respektive 

bolagets uppdrag för alla ledamöter i föreningens styrelse.  
 Personer som nomineras till föreningens styrelse ska ha kunskap och de 

kompetenser som krävs för att professionellt driva en ideell förening som äger 
ett bolag, vilket ställer krav på valberedningens arbete.  

 Styrelsen behöver föra strategiska diskussioner för att tydliggöra bolagets roll 
och uppdrag och därmed bidra till en kulturförändring där STFs roll som ideell 
förening förstärks.  

 En arbetsordning för valberedningens arbete bör tas fram för att förtydliga 
behovet av kontinuerligt arbete i valberedningen mellan stämmorna med fokus 
på rätt kompetenser för såväl förening som bolag.  

 
Styrelsen har tagit till sig gruppens rekommendationer och har sedan rapporten 
presenterades i december börjat jobba med dessa punkter, bland annat kommer en 
introduktionsutbildning att hållas för både nyvalda och omvalda styrelseledamöter 
efter riksstämman 2016 och i protokollen kommer det tydligare framgå när beslut tas 
som rör enbart bolagets verksamhet. 
 
Tillsammans med valberedningen har styrelsen tagit fram ett förslag på ny 
arbetsordning för hur valberedningen inom STF ska jobba. Denna blir upp till stämman 
2016 att tycka till och besluta om. Övriga punkter berör mer långsiktiga förändringar 
och det är ett arbete som styrelsen kommer att fortsätta jobba mer med under 2016 och 
2017. 
 
Styrelsen kan konstatera att den utredning som gjordes av arbetsgruppen och den 
rapport som blev utfallet har hållit en hög kvalitet och bidragit till många intressanta 
diskussioner och ny kunskap i styrelsen. Styrelsen vill därmed tacka arbetsgruppen för 
det arbete man har lagt ner och tar med sig rekommendationer, kunskap och 
diskussioner in i det kommande styrelsearbetet. 
 
 
STFs styrelse, mars 2016  
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Beslutsunderlag 
STF riksstämma 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutsunderlaget har i efterhand kompletterats med styrelsens svar på de motioner som 

ansågs besvarade för att förtydliga. 
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12.1 Styrelsens förslag till ändring av ändamålsparagraf 
 

Styrelsens förslag: 

§ 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 den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur; 

 värna och informera om svensk natur, kultur och miljö utifrån ett turistiskt perspektiv; 

 verka för och sprida kunskap om ekoturism; 

 erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter; 

 i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden. 

 

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 28 ombud 

Avslås av: 15 ombud 

 

 

 

B. Yrkande 

Yrkar på en helt ny formulering av ändamålsparagraf nr 1. Förslag: 

STF har till uppgift att främja företrädesvis medlemmarnas möjligheter till upplevelser av natur och 

kultur i Sverige. Detta görs genom att  

 

 Ha ett rikstäckande nät av lokalföreningar. 

 Värna och informera om svensk natur och kultur 

 Erbjuda ett rikt programutbud och prisvärda övernattningsmöjlighet 

 

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

Björkroth, 070-231 38 28 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

C. Yrkande 

Yrkar på en omformulering av 2:a  punkten i paragraf 1(ett): 

Värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv. 

 

Maria Lidberg, 070-76 55 199 

 

Stöds av: 2 ombud 
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D. Yrkande 

Vi yrkar avslag på principiella grunder. Ändringar av stadgar anser vi ska föregås av en demokratisk 

process för att uppnå bred förankring bland medlemmarna. Detta kan ske genom att involvera valda 

ombud för uppdrag i arbetsgrupper eller någon form av remissförfarande kring frågorna. Starkt 

medlemsengagemang och brett medlemsinflytande samt aktiv kommunikation/dialog mellan 

riksstämmorna var målsättningen med STFs genomförda demokratiförändring. Vi efterlyser dessa 

uttryck för en väl utvecklad demokrati inom föreningen. Vi föreslår omtag på denna fråga tills nästa 

riksstämma utifrån ovan angiva grunder. 

 

Anita Österholm, 070-605 93 99 

 

Stöds av: 13 ombud  

 

 

Övriga kommentarer 

Jag tycker att det är positivt att man förtydligar ”att främja svensk turism” med det nya förslaget. Att 

fokusera och förtydliga det STF gör leder till ett bättre ”resultat”. Positivt att ha med att STF är 

religiöst och partipolitiskt obundet. 

 

Amalia Kristoffersson, 073-993 00 68 
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12.2 Styrelsens förslag till ändring av stadgar § 5 
 

Styrelsens förslag: 

Riksstämman består av högst 55 ombud. De väljs av föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en 

valkrets omfattande hela Sverige. Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att medlemmarna 

fått möjlighet att föreslå kandidater. Nomineringskommittén äger rätt att vid behov föreslå kandidater 

till valet av stämmoombud även efter nomineringstidens utgång.  Ombuden utses för kommande 

ordinarie riksstämma med en mandattid till nästa ordinarie riksstämma.  

Nomineringskommitténs uppdrag och valets genomförande i övrigt regleras närmare i en av 

riksstämman fastställd instruktion.  

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 36 ombud 

Avslogs av: 11 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Jag yrkar att antalet ombud till Riksstämman skall vara lägst 40 och högst 55. 

 

Magnus Eriksson, 070-211 30 12 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

C. Yrkande 

Vi yrkar avslag på principiella grunder. Ändringar av stadgar anser vi ska föregås av en demokratisk 

process för att uppnå bred förankring bland medlemmarna. Detta kan ske genom att involvera valda 

ombud för uppdrag i arbetsgrupper eller någon form av remissförfarande kring frågorna. Starkt 

medlemsengagemang och brett medlemsinflytande samt aktiv kommunikation/dialog mellan 

riksstämmorna var målsättningen med STFs genomförda demokratiförändring. Vi efterlyser dessa 

uttryck för en väl utvecklad demokrati inom föreningen. Vi föreslår omtag på denna fråga tills nästa 

riksstämma utifrån ovan angiva grunder. 

 

Anita Österholm, 070-605 93 99 

 

Stöds av: 14 ombud 
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12.3 Styrelsens förslag till revision av instruktion för nominering och val av 

ombud till riksstämman 
 

Styrelsens förslag: 

Ett tydligt inslag av ändringarna är av redaktionell karaktär d v s förtydliganden. Dessa 

kommenteras inte närmare eftersom de i sak inte innehåller förändringar. 

 

Den viktigaste förändringen är att samtliga 55 ombud väljs direkt av medlemmarna. Det 

tidigare indirekta valet av riksstämman av 15 ombud (nomineringskommittén utsågs också 

tillika till stämmoombud) upphör alltså. Motivet till detta är främst demokratiskt d v s att våra 

medlemmar ska oinskränkt förfoga över vem som ska företräda dem på det högsta beslutande 

organet. Det torde vara det klart mest dominerade förfaringssättet i demokratiska folkrörelser. 

Därutöver är det lämpligt att riksstämman utser nomineringskommittén utifrån lämplighet för 

det uppdraget och inte utifrån någon bedömning om representativitet som riksstämmoombud. 

Detta förhindrar naturligtvis inte ledamöter i nomineringskommittén att föreslås som ombud i 

direkta val. Med det förfarandet utses samtliga riksstämmoombud på samma villkor och med 

lika representativitet. Vidare föreslås ju att nomineringskommittén samt kandidater som är 

föreslagna att ingå i nästa kommitté ska adjungeras till riksstämman. 

 

För att nomineringskommittén ska ha en rimlig möjlighet att kunna bedöma och utse 

kandidater till ombudsvalet från hela landet måste en rimlig geografisk spridning av 

ledamöterna säkerställas. Därför har en fördelning gjorts av ledamöterna över våra tre 

landsdelar. Styrelsen bedömer detta viktigt eftersom STF ska vara och upplevas som en 

organisation med förankring i hela landet. Detta är ett förtydligande av tidigare skrivningar 

om STF:s destinationer som inte finns kvar på samma sätt som tidigare. 

 

Vidare föreslås en arbetsgrupp inom kommittén för att bereda inkomna ombudsförslag och i 

övrigt förbereda nomineringskommitténs sammanträden. Det måste anses otympligt att alla 15 

ledamöter ska deltag på detta förberedelsearbete, men de ska dock deltaga i besluten om vilka 

som nomineras till kandidater till valet. Antalet sammanträden i kommittén blir ju per 

automatik inte få. 

 

Tiden för när röstning kan genomföras förlängs med syftet att öka valdeltagandet. 

 

Möjligheten att rösta på medlem som inte nominerats av nomineringskommittén tas bort. 

Syftet med det är att koncentrera röstningen till de kandidater som presenteras för samtliga 

medlemmar i hela landet. Vårt valsystem bygger ju på att ombuden representerar alla 

medlemmar i hela föreningen.  

 

Vid röstningssammanräkningen ska förutom ordinarie ombud utses 10 ersättare för dessa. 

Detta för att tillgodose att vi får en sk fullsutten stämma d v s att när ordinarie ombud får 

förhinder träder ersättare in.  
 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag  

 

Stöds av: 38 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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B. Yrkande 

Bakgrund  

Enligt § 5 första stycket i STFs stadgar, antagna vid riksstämman i maj 2012, består riksstämman av 

högst 55 ombud. Samtliga ombud väljs av föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets 

omfattande hela Sverige. Ombuden utses för kommande ordinarie riksstämma och för tiden därefter 

fram till nästa ordinarie riksstämma. Förslag på ombud lämnas till en nomineringskommitté som 

därefter nominerar ombud valbara kandidater. Valet av ombud genomförs därefter på webben eller via 

vanlig post. 

 

… 

 

Valet av ombud till riksstämman  

Val av ombud ska påbörjas den 1 december året före den ordinarie riksstämman och avslutas den sista 

februari riksstämmoåret.  

Inför valet ska STFs kansli se till att varje föreslagen kandidat på ett likartat sätt lämnar en 

presentation av sin kandidatur i text och bild.  

 

STFs kansli ansvarar för att presentationen av kandidaterna läggs upp på STFs hemsida. Information 

om nominerade kandidater och ombudsvalet ska även publiceras i tidningen Turist. 

  

Kansliet genomför själva valet och tillgodoser tillhandahåller erforderlig central teknik därför. Valet 

sker på via Internet, men tills vidare bör medlem kunna rösta även via vanlig post.  

Då hela Sverige utgör ett valområde skall samtliga de ombud som väljs företräda samtliga STF 

medlemmar  
  
Vid valet disponerar varje medlem över tre röster. Dessa måste läggas på olika kandidater. För att bli 

vald måste en kandidat ha fått minst en röst. Om flera kandidater konkurrerar om den sista 

ombudsplatsen med lika många röster avgör lotten.  

 

STFs kansli ansvarar för sammanräkningen av rösterna. Antalet valda ombud ska uppgå tillvara 55.  

 

Vid omröstningen av ombudrösträkningen efter valet till riksstämman utses förutom ordinarie ombud 

10 suppleanter med turordning utifrån hur många röster vederbörande erhållit efter de ordinarie 

ombuden. Suppleanterna skall träda in i tur och ordning i de fall ordinarie ombud anmäler förhinder att 

delta i stämman.  

 

Valresultatet ska granskas av någon av STFs revisorer. Vid granskningen bör särskilt beaktas:  

- röster har avgivits endast av röstberättigade  

- kandidatens medlemsavgiften är betald  

- högst 3 röster har avgivits per röstande  

- fusk inte har förekommit  

- att suppleanter utsetts enligt turordning  

 

Så snart sammanräkningen är klar och har granskats ska kansliet på STFs hemsida ange tillkännage 

hur rösterna fördelats mellan kandidaterna och hur medlemmarna kan kontakta de valda ombuden. 

Magnus Ericsson/070-211 30 12 

 

Stöds av: 5 ombud 
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C. Yrkande 

Jag yrkar bifall till Magnus Erikssons yrkande med undantag av sid 3, 6:e stycket, 2:a meningen som 

avslutning föreslår vara …valda ombud ska vara högst 55.  

 

Lena Hellström, 070-634 28 65 

 

Stöds av: 4 ombud 

 

D. Yrkande 

Jag yrkar att tidsförändringen inte förändras utan står kvar 15/11-15/12 som senast för att föreslagen 

period ligger för nära dead-line för motion till riksstämman. (Red kommentar: ändringen finns i första 

stycket under rubriken ”Valet av ombud till riksstämman”) 

 

Ingrid Österlin, 0705-40 30 91 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

 

Övriga kommentarer 
Röstförfarandet måste förenklas med tydliga instruktioner för varje steg. Man ska inte behöva byta 

”fönster”, allt ska finnas i samma skärmbild. 

 

Ulla Bång, 070-217 03 44 

 

Jag har som medlem inte uppfattat/upplevt att jag har haft/har möjligheten att nominera ombud till 

Riksstämman. Jag skulle gärna se att den möjligheten blev mer synlig under nomineringsperioden 

genom Turist, mail. ”Vem vill du nominera, ska representera dig på STFs Riksstämma”? Detta skulle 

även bli ett sätt att så ett frö inför röstningen/motioneringen. ”Vilka frågor vill du att STF ska lägga 

fokus på?” 

Amalia Krisoffersson, 073-993 00 68 

Jag som ombud, hade gärna velat bjuda in vänner och bekanta att rösta på just mig. Därför ser jag 

gärna i framtiden att alla de som har presentationer inskickade till kansliet, får direktlänken till sin 

publicerade presentation på hemsidan mailad till sig för att själv sprida och chansen att inspirera andra 

att rösta samt bli framtida medlemmar. 

Eva Cederholm, 070-301 49 83 

STF bör i olika forum arbeta mer aktivt med uppmaning att motionera för sina hjärtfrågor inför 

riksstämman.  

Ingrid Österlin, 0705-40 30 91 

Lägg större vikt på att informera medlemmarna om möjligheten att lämna in motioner i samband med 

starten av nomineringen av ombud. Öka marknadsföringen kring delaktighet. 

Ola Bergqvist 070-586 05 75 

10 suppleanter kan vara i minsta laget på Riksstämman. I år saknas 8 personer. Varför just 10 

personer? Beroende på utfall av Risstämma 2016 kanske man ska överväga att ha fler suppleanter? 

Astrid Lilliestråle 070-216 90 06 
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12.4 Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2015-2016 
 

Styrelsens förslag: 

att riksstämman ger styrelsen mandatet att fatta beslut om höjning av medlemsavgifterna till 

högst nedanstående belopp. Om höjning av medlemsavgifter sker ska detta beslut tas med 

beaktande av föreningens behov av ekonomiskt utrymme för verksamhetens utveckling och 

fastighetsunderhåll. 

Förslag till medlemsavgifter (tak) 

Medlemskategori  Avgift idag Förslag avgifter 

Vuxen  (26 år -)  295 kr  325 kr  (+ 30 kr) 

Ungdom  (16-25 år)  150 kr  150 kr  (+/-0 kr) 

Barn  (5-15 år)   30 kr  30 kr    (+/-0 kr) 

 

Maxpris hushåll: 

Familjepris   450 kr 550 kr   (+ 100 kr) 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 36 ombud 

Avslås av: 5 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Förslag till medlemsavgifter (tak) 

 

Vuxen: 345 kr (50 kr) 

Ungdom 150 kr 

Barn 30 kr 

Familjepris 520 Kr (70 kr) 

 

Motivering: 

1. En ensamstående förälder med två barn, t ex 16 och 14 år, har i dag tjänat på att vara familj. 

Men i det nya avgiftsförslaget förlorar motsvarande familj på att betala familjepriset.  

2. För att stärka STF:s mål att satsa på yngre medlemmar bör familjepriset inte höjas så kraftigt 

som i förslaget.  

3. En höjning av priset för enskild medlem är mer motiverat. Priset har varit detsamma under 

mycket lång tid, en kraftig höjning av priset för familj är mer känsligt.  

4. En rimlig höjning är 15-17 % av både vuxen- och familjepriset. Förslaget av familjepriset är 

en mycket hög procentuell höjning.  

 

Kjell Knutsson, 070-3831092 

 

Stöds av: 3 ombud 
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C. Yrkande 

Jag yrkar att familjepriset höjs till högst 500 kronor i stället för 550 kr. Fördelen med att teckna 

medlemskap för två vuxna blir annars för liten.  

 

Magnus Ericsson, 070-21130 12 

 

Stöds av: 4 ombud 

 

 

D. Yrkande 

Jag yrkar att det införs en pensionärsavgift som ett tilläggsförslag. 

 

Bengt Dahlvig, 0709-667110 

 

Stöds av: 3 ombud 

 

 

 

Övriga kommentarer 
Viktigt att det finns en ”koppling” mellan medlemsavgift och avgift för t ex stugboende. Det ska löna 

sig att vara medlem. 

 

Karl Erik Brösth, 073-0340913  

 

 

  



   

10 
 

12.5 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2014-2016 
 

Styrelsens förslag: 

§ 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 den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur; 

 värna och informera om svensk natur, kultur och miljö utifrån ett turistiskt perspektiv; 

 verka för och sprida kunskap om ekoturism; 

 erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter; 

 i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden. 

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

Förslag verksamhetsinriktning 2014-2016 

STF ska få människor att upptäcka Sverige och vara ett naturligt val för alla som vill engagera 

sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som utgår från natur och 

kulturturism. Föreningen ska inspirera till resande, aktiviteter och äventyr som ger unika natur 

och kultur upplevelser runtom i Sverige. 

 

Föreningen ska arbeta aktivt för att främja och utveckla STFs position inom ett brett spektrum 

av friluftsaktiviteter, men särskilt vandringsturism under nästa mandatperiod. 

 

Styrelsen ska ta fram en aktivitetsplan kopplad till Riktlinjerna för turism, frilufts, natur- och 

kulturfrågor och verka för en tydligare röst i samhällsdebatten. 

 

Föreningen ska utveckla sin attraktionskraft och locka nya medlemmar/gäster genom att 

erbjuda prisvärda och attraktiva boenden och aktiviteter med hög kvalitet. 

 

Medlemmarna är basen i vår verksamhet och ska därför prioriteras i all verksamhet. STFs 

prioriterade målgrupper är unga vuxna, barnfamiljer och aktiva seniorer. Vår ambition är att 

få fler medlemmar aktiva i den lokala föreningsverksamheten.  

 

STF ska vara förebild i sitt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor där principerna för ekoturism 

är en ledstjärna.  

 

Verksamheten ska utvecklas på ett sådant sätt att ekonomin blir långsiktigt ekonomiskt 

hållbar. 
 

A. Huvudyrkande 
- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 46 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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13.1 Motion nr 1 - Opinionsbildning 
 

Motionärens förslag: 

- att STF tar en tydligare opinionsbildande roll än idag och jag vill att styrelsen klargör på 

stämman: Vilken strategi som valts för föreningens opinionsarbete. Till exempel: Hur 

kartlägger man vilka samhällsfrågor som ska bevakas och opinionsbildas kring, och hur 

samlar man kunskap inom dessa områden? Räcker de interna resurserna i organisationen, eller 

kan det vara läge att stärka upp den med en roll som har ett tydligt och direkt ansvar (inklusive 

rollbeskrivning och avsatt arbetstid) för att driva dessa frågor? 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att bifalla motionen 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 42 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Om naturvärden 

Jag yrkar på att STF ska inkludera naturvärden i de opinionsfrågor som STF bevakar centralt, t ex i 

skogspolitiken som ett komplement till lokalavdelningarnas engagemang i specifika områdesfrågor. 

Detta hör ihop med att säkerställa attraktionskraften runt anläggningarna. Vem vill vandra runt en 

station om där blivit gruva eller kalhygge? 

Henrika Lavonius Wike, 070-8393373 

 

Stöds av: 2 ombud 

 

C. Yrkande 

Större roll i opinionen 

Vi anser att ”ta en ledande opinionsbildande roll” kräver ännu större plats i debatten och större 

tydlighet än i dag (fler utspel, fler debattartiklar) på att STF ska ta ställning på egen hand – inte bara 

med ”partners”  vilket i och för sig också är viktigt. 

Henrika Lavonius Wike och Anette Grinde Lundeberg 

  

Stöds av: 3 ombud 

 

 

Övriga kommentarer 
Jag skulle gärna se att övriga medlemmar också får ta del av hur STF jobbar som opinionsbildare inom 

STF:s fokusområden. Detta skulle enligt mig fungera som en stark motivation till att bli och fortsätta 

vara medlem. I dag upplever jag att den informationen inte kommer ut helt och hållet. 

Amalia Kristoffersson, 0739-930068 

 

Viktigt att STF är absolut partipolitiskt obundet och ej blandar sig i t ex frågor som har stor lokal 

betydelse och som kanske delar en bygd t ex gruva i Jokkmokk. 

Karl Erik Brösth 
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13.2 Motion nr 2 - Naturvärden 

Motionären yrkar: 

 att STF som riksorganisation ska våga engagera sig också lite för den vanliga naturen utanför 

naturreservat och nationalparker. STF kunde börja med områden längs de markerade 

vandringslederna. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att anse motionen besvarad 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 42 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

 

13.3 Motion nr 3 – Ersättare vald ombud till riksstämman 

Motionären yrkar: 

 att det vid omröstningen av ombud till riksstämman också utses 10 suppleanter med 

turordning utifrån hur många röster vederbörande erhållit. Suppleanterna skall träda in i det 

fall ordinarie ombud anmäler förhinder delta i stämman. Den som i val utsetts till ordinarie 

ombud vid riksstämman åligger att snarast till kansliet anmäla förhinder att delta. Kansliet 

ombesörjer sedan att suppleant inkallas. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att bifalla motionen 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 45 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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13.4 Motion nr 4 – Tidsplan nominerings- och valprocess 
 

Motionären yrkar: 

- att röstningen skall äga rum under två månader. 

- att rösträkningen skall var klar inom en vecka. 

- att informationen om valet utökas. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att motionen ska anses besvarad 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 48 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

 

13.5 Motion nr 5 – Suppleanter till riksstämman 

Motionärerna yrkar: 

- att styrelsen utarbetar ett förslag till beslut som gör det möjligt att kalla in ersättare för valda 

ombud till riksstämman i tur och ordning efter valets röstresultat, och 

 

 att förslaget om ersättare föreläggs riksstämman för beslut 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att bifalla motionen  

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 51 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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13.6 Motion nr 6 – Religiöst partipolitiskt obundet STF 

 

Motionärerna yrkar: 

 att Riksstämman beslutar stadgeändring enligt givet förslag. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att bifalla motionen  

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 32 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

Övriga kommentarer 
Att vara religiöst och politiskt obunden får ändå inte innebära att vi blir rädda för att uttrycka våra 

hjärtefrågor i press/media även om detta kan innebära för läsaren att vi är inne i en ”gråzon” (liknar 

politiska partiers åsikter). 

Eva Cederholm, 070-301 49 83 

 

 

13.7 Motion nr 7 - Styrelseval  

Motionärerna yrkar: 

 att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred förankring inom föreningen, 

som får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bryta personunionen vid tillsättandet av 

ledamöter i moderföreningens respektive dotterbolags styrelse 

 att frågan om delade styrelser ska avgöras genom omröstning vid riksstämman 2016 

 att valberedningen inför riksstämman 2016 ska förbereda styrelseledamotförslag utifrån såväl 

ett ja som nej-beslut i frågan kring delade styrelser vid riksstämman 2016 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att motionen ska anses besvarad  

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 31 ombud 

Avslås av: 15 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Yrkar på avslag på styrelsens förlag att motionen anses besvarad. 

 

Yrkar på bifall till motionen då vi anser att den inte blivit besvarad korrekt och att svaret är otydligt. 

 

Bengt Dahlvig, 070-9667110 

 

Stöds av: 15 ombud 
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13.8 Motion nr 8 – Utbildning ledamöter lokalavdelningar 
 

Motionärerna yrkar: 

 att centrala STF ska mycket kraftfullt betona att denna utbildning är viktig. 

 att valberedningen ska uppge utbildningsdatum redan vid kandidattillfrågning, samt informera 

om föreningens mål och inriktning. 

 att valda styrelsemedlemmar kallas till utbildning före maj månads utgång. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att anse att-sats nummer 1 och 3 är besvarade. 

- att – att-sats nummer 2 bifalls men med formuleringen: att ge STFs styrelse i uppdrag 

att se till att datumen för STFs utbildningar för nyvalda kommuniceras ut till 

lokalavdelningar och valberedning i lokalavdelningarna i god tid före 

lokalavdelningarnas årsmöten. 
 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 48 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

 

Övriga kommentarer 
Biträder styrelsens förslag till svar. Vill ändå att det betonas hur viktig nyvalda kursen är. 

Jag anser att ”bjuds in” respektive ”erbjuds” är för svagt i sammanhanget. 

Styrelsens 2 sista meningar är bra, valberedarna behöver ett stöd att varsamt få de som kandiderar till 

lokal styrelse att inse värdet i ny-kursen. Varsamt så man inte skrämmer iväg ev kandidater. 

 

Ewa Holmqvist 
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13:9 Motion nr 9 – Ansvarsförsäkring för volontärer 
 

Motionärerna yrkar: 

 att riksstämman beslutar att STF centralt tecknar ansvarsförsäkring för volontärer inom STF i 

enlighet med vad som föreslagits. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att avslå motionen då en försäkringslösning för ideellt aktiva redan 

finns 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 49 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Försäkringen omfattar alla som deltar i en av STF-avdelningsarrangerad aktivitet, inte bara STF-

medlemmar. Detta bör tydligt framgå av information om försäkringens omfattning. 

 

Jan-Ove Beckman, 070-2044721 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

C. Yrkande 

Vi bedriver en hel del aktiviteter riktade till ensamkommande flyktingbarn. Dessa aktiviteter bedrivs 

inom ramen för vårt Tillsammansprojekt. Ungdomarna är ofta nyanlända och har naturligtvis inget 

STF-medlemskap. De har därmed inget försäkringsskydd. Ska vi våga fortsätta med aktiviteter riktade 

mot dem?  

 

- Ungdomar utan försäkringsskydd ska omfattas av STF-försäkringen i samma grad som STF-

medlemmar. 

 

Jan-Ove Beckman 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

Styrelsens kommentar: Styrelsens åtar sig att utreda frågan och återkomma till lokalavdelningarna. 

 

 

 

Övriga kommentarer 
Ta med informationen om försäkring i den information som går ut till lokalavdelningarna. 

 

 

 

  



   

17 
 

13.10 Motion nr 10 – Digital sökväg på hemsidan 
 

Motionärerna yrkar: 

 att riksstämman beslutar förändring av sidan www.svenskaturistforeningen.se enligt givet 

förslag. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att bifalla motionen men att ”knappen” istället kallas STF lokalt 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 40 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Fliken ”Lokalt” är bra! Se sedan till att även listan över lokalavdelningar, rullgardinsmenyn genast 

syns utan att man behöver skrollas ner. Gäller även motion 11. 

Roland Enefalk, 0480-13682 

 

Stöds av: 10 ombud 

 

 

13.11 Motion nr 11 – Lokalavdelningar på startsidan hemsidan 

Motionären yrkar: 

 att lägga in en knapp med ”Lokalavdelningar” i den övre menyraden jämsides med de andra 

knapparna Start, Bo&Göra, Erbjudanden osv högst upp på startsidan på STFs hemsida. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att bifalla motionen men att ”knappen istället kallas STF lokalt 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 27 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Fliken ”Lokalt” är bra! Se sedan till att även listan över lokalavdelningar, rullgardinsmenyn genast 

syns utan att man behöver skrollas ner. Gäller även motion 11. 

 

Roland Enefalk, 0480-13682 

 

Stöds av: 10 ombud 

 

  

http://www.svenskaturistforeningen.se/
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13.12 Motion nr 12 - Årsboken 
 

Motionären yrkar: 

 att fundera en gång till innan avskaffandet av årsböckerna, gör den frivillig eller lägg den 

utanför årsavgiften, ev sammanställa artiklarna från Turist-tidningen till en bok vid årets slut. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att avslå motionen 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 44 ombud 

Avslås av: 4 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Mot en extra avgift erhålla årsboken. 

 

Birthe Persson, Kenzy Eriksson, Jan Lundqvist, Torsten Palm 

 

Stöds av: 5 ombud 

 

 

13.13 Motion nr 13 – Protokoll från STFs riksstämma 

Motionärerna yrkar: 

 att mötesdeltagarna redan under pågående stämma får besked om  när STF har som 

målsättning att det justerade protokollet senast kommer att vara tillgängligt för alla 

medlemmar. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att bifalla motionen med tillägget att styrelsen ger kansliet i uppdrag 

att presentera protokollet från STFs riksstämma 2014 senast en och en halv månad efter 

riksstämman. 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 46 ombud 

Avslås av: 1 ombud 
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13.14 Motion nr 14 – Upptäck Sverige  
 

Motionären yrkar: 

 att göra som den tyska vandrarhemsföreningen Jugendherbergswerk att alla som vill, d v s 

både medlemmar och icke-medlemmar, får beställa boken Upptäck Sverige gratis på 

hemsidan. 

 att ge ut boken för en två-års period och bifoga några lösa blad för vandrarhem som kom till 

STFs familj under årens gång. 

 att trycka boken på recycling-papper. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att motionen ska anses besvarad 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 46 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

13.15 Motion nr 15 – Kompetensutveckling stugvärdar 

 

Motionärerna yrkar: 

 att på nytt planera för att genomföra en kompetensutveckling och vidarutbildning av nu 

verksamma stugvärdar 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att bifalla motionen men utifrån specifika utbildningsinsatser 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 46 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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13.16 Motion nr 16 – Beläggning fjällstugor 
 

Motionärerna yrkar: 

 att ta fram en rikstäckande plan för hur beläggningen kan fördelas jämnare över STFs stugor 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att bifalla motionen 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 44 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Tillägg: Jag föreslår att stora grupper hänvisas till övernattning i tält om de stannar mer än en natt och 

stugan är överbelagd. Ett antal bra åretrunttält är en relativt billig investering. Gäster kan också 

erbjudas detta alternativ för att få sova mera ostört. Ett speciellt hundtält skulle också bidra till trivseln 

vid stora invasioner av dessa 4-benta gäster. Alla dessa trivs inte tillsammans. 

Ulla Bång 

Stöds av: 1 ombud 

 

 

13.17 Motion nr 17 – Informationspaket för fjällstugor 

Motionärerna yrkar: 

- 1. att ta fram ett säljande informationspaket som kan visualisera hur livet i en fjällstuga kan 

gestalta sig för olika kategorier av gäster. 

- 2. att informationspaketet utöver ett kortfattat tryckt faktaunderlag om STF också innehåller 

ett bildspel och några korta filmer från en större och en mindre stugplats. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslår riksstämman att motionen ska anses besvarad. 
 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 37 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Förtydligande: STF har cirka 600 stugvärdar. Dessutom finns många andra engagerade i 

lokalföreningarna. Vi blir ofta tillfrågade om vi kan berätta om STFs fjällverksamhet, fjällvandring, 

livet som stugvärd mm. Det kan handla om föredrag för lokala föreningar, skolor och andra 

sammanslutningar. 

- Jag yrkar att styrelsen ger kansliet i uppdrag att ta fram centralt producerade bilder och texter. 

Gunilla Ericsson, Lars Hägglund 

 

Stöds av: 10 ombud 



   

21 
 

13.18 Motion nr 18 – Fjällstugeverksamheten 
 

Motionären yrkar: 

- att STF påbörjar ett arbete med projektering av ny stuga. Detta arbete bör påbörjas omgående 

eftersom det är en lång process både ekonomiskt och inte minst vad gäller markfrågorna.   

- att STF tillsätter en projektgrupp för detta arbete.  I denna grupp måste ingå stugvärdar och 

färdledare. 

- att STF omgående påbörjar en uppgradering (tillbyggnad, ombyggnad  renovering) av 

stugvärdarnas bostäder vid fjällstugorna. Det skall finnas acceptabla boenden för varje 

stugvärd vid resp fjällstuga. 

- att STF vid årsstämman redovisar vad man gjort beträffande den motion ang 

handikappanpassning av någon fjällstuga som stämman antog vid  stämman 2012. 

 

 

Styrelsens förslag: 

- att riksstämman ger styrelsen i uppdrag att göra en översyn och ta fram en 

utvecklingsplan för föreningens verksamhet i väglöst land. Till arbetet bör olika 

referensgrupper kopplas, där bland annat stugvärdar och färdledare kan ingå. 

  

- att de av motionären framförda förslagen får ingå i översynen 
 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 45 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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13.19 Motion nr 19 – Fairtrade på fjällanläggningar 
 

Motionären yrkar: 

- att inköpare på fjällanläggningar, fjällstugor och andra STF-anläggningar uppmanas att köpa 

in rättvisemärkta varor (Fairtrade) speciellt när det gäller choklad, kaffe och te. 
 

 

Styrelsens förslag: 

- att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad 
 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla styrelsens förslag 

 

Stöds av: 35 ombud 

Avslås av: 1 ombud 

 

 

B. Yrkande 

Tillägg till styrelsens förslag: Jag yrkar att ett alternativ när nu inköp kommer att koncentreras till 

Nores (vilket är bra i sig) är att ställa tydliga krav i upphandlingstillfället på lokal/närproducerat alt 

ekologiskt utbud. Fairtrade endast är/ger ett smalt utbud. 

 

Pia Jönsson Rajgård 

 

Stöds av: 7 ombud 

 

C. Yrkande 

Jag föreslår att stämman beslutar att inköp till våra egna anläggningar och de anläggningar som ligger 

under vår flagg, skall gå i hållbarhetens tecken.  

 

Upphandlingar skall innehålla fokus på ekologiskt väl – krav, fairtrade mm. Det skall ingå som ett 

kriterium i våra upphandlingar. 

 

Anette Grinde 

 

Stöds av: 1 ombud 

 

 

Övriga kommentarer 
Närproducerade varor med lokal anknytning borde vara en attraktionskraft i sig på fjällstationerna och 

borde tillsammans med eko, fairtrade etc ingå i ”inköpsriktlinjerna” (som styrelsen anger). Men detta 

kan ju inte gå via inköpsbolaget i Norge, varför det måste gå att handla på andra sätt också. 

 

Maria Lidberg 
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14. Valberedningens förslag till styrelsen 
 

Valberedningen föreslår: 

Styrelseledamöter 

Peter Nygårds som ordförande (omval) 

Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) 

Helene Beer som ledamot (omval) 

Bengt Ek som ledamot (omval) 

Anders Forssten som ledamot (omval) 

Peter Fredman som ledamot (omval) 

Lena M Lindén som ledamot (omval) 

Jan Olov Westerberg som ledamot (omval) 

Anna Klingspor som ledamot (nyval) 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 42 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

Övriga kommentarer 
Inför en position för en lokalavdelningsrepresentant i styrelsen fr o m Riksstämman 2016.  

 

Jörgen Hållberg  

 

15. Valberedningens förslag till revisorer 

Valberedningen föreslår: 

Ordinarie revisorer 

Auktoriserad revisor:  Jonas Grahn (omval) 

Lekmannarevisor:  Börje Nieroth (nyval) 

 

Revisorssuppleanter 

Suppleant för auktoriserad revisor: Erik Albenius (omval) 

Suppleant för lekmannarevisor: Kerstin Sandin (omval) 

 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 41 ombud 

Avslås av: 0 ombud 
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16. Valberedningens förslag till ombud till bolagsstämman  

i STFs bolag och för bildande av representantskap 
 

Valberedningen föreslår: 

Göran Forsell Vänersborg; ordförande i STF Dalsland och i nomineringskommittén (omval) 

Pia Jönsson Rajgård Skåne; VD för Tourism i Skåne AB, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen, 

f.d. vandrarhemschef STF (omval) 

Tomas Svanström Östersund; STF Östersund (omval) 

Anita Österholm Härnösand; ordförande i STF Härnösand (omval) 

Magnus Eriksson Strängnäs; ordförande i STF Strängnäs (nyval) 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 45 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 

17a. Valberedningens förslag till nomineringskommittén 
 

Valberedningen föreslår: 

Ordförande/sammankallande Göran Forsell (omval) 

Norra Norrland Anders Brundin (omval) och Thord Kågström (omval)  

Mittsverige Tomas Svanström (omval) och Anita Österholm (omval) 

Dalarna/Gävleborg Anna Bellviken (nyval) och Karin Elg (nyval) 

Östra Sverige Amalia Silva Kristoffersson (nyval) och Lena Hellström (nyval) 

Mellansverige  Anders Hagström (omval) och Kjell Knutsson (nyval) 

Västsverige Birthe Persson (omval) och Anita Högegård (nyval) 

Södra Sverige  Bengt Dahlvig (omval) och Curth Eriksson (omval) 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 35 ombud 

Avslås av: 3 ombud 
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17a. Valberedningens förslag enligt styrelsens ändringsförslag till 

nomineringskommittén 
 

Enligt styrelsens ändringsförslag:  

Norrland  

Anders Brundin, Lycksele (omval)  

Tord Kågström, Kiruna (omval) 

Tomas Svanström, Östersund (omval) 

Anita Österholm, Härnösand (omval) 

 

Svealand 

Birthe Persson, Karlstad (omval) 

Anders Hagström, Örebro (omval) 

Amalia Silva Kristoffersson, Stockholm (nyval) 

Lena Hellström, Bagarmossen (nyval)  

Jörg Bassek, Sundborn (nyval); fjällguide och stugvärd 

Birgitta Beiron, Sala (nyval); ordförande i STF Sala 

 

Götaland 

Göran Forssell, Vänersborg (omval) 

Bengt Dahlvig, Malmö (omval) 

Curth Eriksson, Växjö (omval) 

Anita Högegård, Partille (nyval); ordförande i STF Lerum-Partille 

Kjell Knutsson, Vadstena (nyval) 

 

Ordförande: Göran Forssell 

Vice ordförande: Anita Österholm 

 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 40 ombud 

Avslås av: 1 ombud 

 

 

17b. Valberedningens förslag till arbetsgrupp i nomineringskommittén,  

5 ledamöter 

Valberedningen föreslår: 

Arbetsgruppen:  

Göran Forssell, Anita Österholm, Anders Brundin, Lena Hellström, Curth Eriksson 

 

A. Huvudyrkande 

- att bifalla valberedningens förslag  

 

Stöds av: 46 ombud 

Avslås av: 0 ombud 

 

 



1. STF verkar för en hållbar turism i Sverige som värnar 
besöksmålens natur- och kulturvärden. Det innebär bl.a. att 
STF stödjer den nationella strategin för utveckling av svensk 
turism samtidigt som det är av särskild vikt att säkerställa 
natur- och kulturvärden på ett långsiktigt hållbart sätt. STF 
verkar för miljövänliga allmänna kommunikationsmedel till 
rimliga priser och att STFs arrangemang ska sträva efter att 
uppfylla kraven på ekoturism.

2. STF slår vakt om allemansrätten. Det innebär bl.a. att 
själva vistelsen på annans mark och vatten ska vara fri för 
både enskilda, ideella och kommersiella aktörer. Bär, svamp 
och liknande ska kunna plockas fritt för enskilt bruk. En god 
dialog med markägare ska eftersträvas.

3. STF slår vakt om strandskyddet. Det innebär bl.a. att i 
områden där behovet av fria stränder är stort ska dispens från 
strandskyddet ges synnerligen restriktivt om en dispens skulle 
medföra att nya områden undandras allemansrätten.

4. STF slår vakt om möjligheten att uppleva bullerfri natur. 
Det innebär bl.a. att snöskoterkörning (inte bara i fjällen) 
bör begränsas till leder när fri körning upplevs som störande. 
Skoterleder bör separeras från markerade skidleder. Vissa vär-
defulla sammanhängande natur- och friluftsområden bör vara 
helt fredade från nöjesåkning med skoter. Tillträde och hastig-
het för motoriserad båttrafik bör begränsas i särskilt skydds-
värda vattenområden. Överflygning på låg höjd och landning 
bör kanaliseras eller begränsas i områden där restriktioner 
gäller för skotertrafik eller motorbåtstrafik.

5. STF vill att en god tillgång till frilufts- och rekreationsom-
råden bevaras i när heten av tätorter. Det innebär bl.a. att det 
bör finnas både mindre områden i omedelbar anslutning till 
tätorterna och stora områden inom rimligt avstånd från dessa. 
Fler naturreservat och nationalstads parker bör inrättas för att 
tillvarata miljön och stimulera människorna att utnyttja den. 

6. STF vill att områden som är av värde för naturupplevelse 
och friluftsliv värnas effektivt. Det innebär bl.a. att naturre-
servat och nationalparker inrättas i enlighet med antagna mil-
jömål. Beträffande områden av riksintresse ska också behovet 
hos människor som inte bor på orten beaktas.

7. STF vill att det ska finnas god tillgång till leder för vand-
ring och annat friluftsliv. Det innebär bl.a. att lederna under-
hålls och utvecklas samtidigt som vissa områden bibehålls 
utan att vara tillrättalagda.

8. STF vill att värdefulla kulturmiljöer skyddas och görs 
tillgängliga för besökare utan att besöksmålets kvalitet på-
verkas. Det innebär bl.a. att de svenska världsarven förvaltas 
på ett effektivt sätt samt att kulturvärden i högre grad bevaras 
genom olika former av skydd.

9. STF ska i sin verksamhet eftersträva låg energiförbruk-
ning och miljövänliga energikällor. Det innebär bl.a. att STF 
stödjer förnyelsebara energikällor, men anser samtidigt att 
stor hänsyn ska tas till friluftslivet och turismens intressen vid 
nya etableringar av anläggningar för energiproduktion.

10. Inom STF ligger ansvaret för förverkligandet av ovanstå-
ende riktlinjer på huvudstyrelsen och kansliet när det gäller 
frågor som har riksintresse och alltid vid kontakt med reger-
ing och centrala myndigheter. Det innebär bl.a. att lokalavdel-
ningarna (tidigare kretsarna) och olika intresse föreningar får 
– med beaktande av föregående mening – i sina områden på 
eget initiativ bevaka turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor 
i enlighet med dessa riktlinjer. Det förutsätts att samråd sker 
med andra lokala STF-verksamheter och med STF centralt 
om frågan kan ha ett riksintresse eller vara kontroversiell 
inom STF.

STFs RikTlinjeR Sammanfattning
Riktlinjer som antogs på Riksstämman 2012 för Svenska Turistföreningen i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor. 

Första paragrafen i STFs stadgar säger att STF har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och möjlig-
heter till natur- och kulturturism i Sverige. STF ska främja den turism som utgår från upplevelsen av natur och 
kultur och en viktig uppgift är därför att värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige så att dessa ger 
människor goda upplevelser. Det innebär bl.a. att STF ställer sig positiv till de av riksdagen beslutade miljökvali-
tetsmålen. Fungerande ekosystem, biologisk mångfald, god hushållning med naturresurserna och bevarande av 
natur och kulturmiljön är grundläggande förutsättningar för den turism STF representerar.



 
PÅVERKANSTORG 

Riksstämma 2016 
 
 Dagordningspunkt 11 
  

 

 

Vad är 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 var mycket uppskattad av ombuden som deltog vid 
stämman 2012. I utvärderingen efter stämman 2014 svarade 80 % av ombuden bra, 
mycket bra eller utmärkt på frågan om vad de tyckte om påverkanstorg som 
arbetsform. 

Grunderna för påverkanstorg 
Det finns två saker som är grundläggande när man arbetar med påverkanstorg: 

- Debatter, så långt det är möjligt, ska föras under påverkanstorget med 
undantag för den tiden som är avsatt för debatt i programmet 

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

 
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. Bredvid varje förslag finns två förtryckta lappar, en som 
heter ”Jag yrkar bifall till styrelsens förslag” och en som heter ”Jag yrkar avslag till 
styrelsens förslag”.  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 för 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. 

Din uppgift som ombud 
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 instämmer 
med någon annans yrkande, kan du välja att antingen stödja bifall till styrelsens 
förslag i sin helhet eller avslag på styrelsens förslag i sin helhet, beroende på vad 
du har för åsikt i frågan. 
 
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 delgatnummer.  

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 föra in alla yrkanden och kommentarer i datorn som står 
vid respektive påverkanspunkt. 
 
De inflytandepunktsansvariga föreslås av styrelsen och presenteras på stämman 
under punkt 11 i dagordningen.  

Redaktionsutskott 
När påverkanstorget stänger samlas alla inflytandepunktsansvariga för att 
sammanställa allt material från respektive inflytandepunkt. Därefter lämnas 
materialet över till redaktionsutskottet. Redaktionsutskottet består av 3-4 personer 
som har till uppgift att sammanställa beslutsunderlaget som används vid söndagens 
förhandlingar i plenum. 
 
Redaktionsutskottet föreslås av styrelsen och väljs på stämman under punkt 
nummer 11 i dagordningen. 
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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. Endast de 
punkter som finns på dagordningen tas upp. 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. Om du vill se hur 2014 års beslutsunderlag såg ut så hittar du det i 
handlingarna eller på www.svenskaturistforeningen.se/foreningsdemokrati. Då får 
du en bild av vad du kommer att jobba med för underlag på söndagen. 

Förhandlingar i Plenum 
På söndagmorgonen återupptas förhandlingarna i Plenum. Beslut fattas då med 
beslutsunderlaget som utgångspunkt.  
 
Försök att undvika nya yrkanden i plenum under söndagen. Tanken med detta är att 
alla ombud ska ha god tid på sig att under frukosten läsa igenom alla yrkanden som 
kommit in och bestämma sig för hur de vill rösta.  





 
 

Liten stämmoguide 
 
Allmänt 
På riksstämman ska vi sträva efter en öppen och hjärtlig stämning där var och en 
ska kunna delta. Alla synpunkter och förslag är lika värda och ska behandlas 
därefter. 
 
Riksstämman kan endast fatta beslut i ärenden som är föranmälda – det vill säga: 

• ärenden som stadgarna föreskriver 
• förslag som styrelsen väckt 
• motioner som varje medlem har rätt att skicka in (senast den 29 februari 

för Riksstämman 2016). 
 

Om det är stämmans mening kan en fråga som inte anmälts på föredragningslistan 
tas upp till överläggning men frågan får inte gå vidare till omröstning och beslut. 
 
Beslutsordning för varje ny punkt på dagordningen i plenum  
(salen där mötet hålls) 

1. Den aktuella dagordningspunkten aviseras av mötesordförande. 
2. Ordförande lämnar därefter ordet fritt. 
3. Om någon vill yttra sig i en fråga finns det möjlighet att nu begära ordet. 
4. Du begär ordet genom att hålla upp ditt röstkort. 
5. När inga fler finns på talarlistan lägger ordförande förslag på 

propositionsordning (i vilken ordning stämman ska besluta om yrkandena) 
och ställer frågan om man är redo att gå till beslut. Det förslag som har fått 
mest stöd under påverkanstorget ses som huvudyrkande, som övriga 
förslag kommer att ställas emot. Därefter beslutar stämman om respektive 
yrkande i tur och ordning, till dess att stämman har nått ett beslut.  

6. Beslutet annonseras. 
 
Huvudpunkterna på dagordningen för stämman framgår av föreningens 
stadgar. En av de första punkterna på stämmoprogrammet är att besluta om en 
detaljerad dagordning. Ett förslag på dagordning finns med i stämmohandlingarna. 
 
Så här kan du som ombud förbereda dig hemma 
På dagordningen finns en punkt som handlar om att en grupp ska utses som 
förbereder valet till ny valberedning. Information om detta hittar du i 
stämmohandlingarna. Fundera gärna på förhand om du har några förslag på 
personer till den gruppen så att den stämmopunkten fungerar smidigt när det väl är 
dags. Fundera även på om du har personer att föreslå till att ingå i STFs 
valberedning. 
 
STFs styrelse kommer att föreslå stämman att arbeta utifrån modellen 
påverkanstorg. Se särskilt dokument om arbetsformer för Riksstämman. Läs 
igenom detta dokument noga och hör gärna av dig till STFs kansli om du har frågor 
angående arbetsformen.  
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När handlingarna skickats hem till dig och du har läst igenom dem, kan du 
förbereda dig genom att formulera yrkanden redan hemma och sätta upp dem på 
påverkanstorget när det öppnar på stämman. Då har du också möjlighet att 
diskutera med medlemmar i din omgivning och samla in tankar och åsikter från 
dem om de olika förslagen. 
 
 
Mötesordlista 
 
Ajournering 
Att mötet ajourneras betyder att stämman beslutar om att göra ett avbrott. Alla 
röstberättigade ombud kan föreslå ajournering. De vanligaste orsakerna till 
ajournering är kaffepauser eller liknande. Men ajournering kan också bero på att 
man vill skaffa sig kompletterande information, bättre argumentationsunderlag etc. 
 
Avslutande av debatten 
När alla på talarlistan har talat färdigt justerar ordförande de lagda förslagen 
(yrkandena). När ordförande kontrollerat att samtliga förslag är rätt uppfattade 
ställs frågan om huruvida debatten i ärendet är avslutad. Efter att stämman beslutar 
att avsluta debatten kan ingen få ordet annat än för ordningsfrågor. 
 
Begära ordet   
Varje ombud har rätt att yttra sig på riksstämman. Även en motionär (den som har 
undertecknat en inlämnad motion) har rätt att yttra sig vid behandlingen av sin 
egen motion, även om den personen inte själv är ett stämmoombud. När debatten 
pågår begär man ordet genom att räcka upp sin nummerlapp (som varje ombud får i 
samband med inregistreringen). Numret på lappen är detsamma som ombudet har i 
deltagarförteckningen och det är därför lätt för presidiet att notera rätt namn i 
talarlistan. 
 
Nominering  
Nominering innebär att man föreslår en person som kandidat till en förtroendepost. 
Valberedningens nominering av kandidater föreligger alltid automatiskt. Varje 
ombud har rätt att nominera andra kandidater än valberedningens nominering.   
 
Ordningsfråga  
Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen, till exempel yrkande på 
ajournering, stadgetolkning, tidsbegränsning, streck i debatten med mera ropas 
”ordningsfråga”. Då bryts talarlistan och ordningsfrågan får ställas omgående. 
 
Propositionsordning 
Ordförande föreslår propositionsordning (beslutsordning), dvs. den ordning i vilken 
man röstar på förslagen. Propositionsordningen ska godkännas av stämman innan 
röstningen börjar. Det är vanligt att använda en beslutsordning där olika förslag 
ställs mot varandra i ett sammanhang. Vart och ett av dessa ställs mot det 
fullständiga åtgärdsförslaget. Till sist ställs slutförslaget också mot avslag. 
Stämman kan också välja att avgöra frågan senare, dvs. att välja något av följande: 
bordlägga, remiss, återremiss eller ajournering. 
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Replik  
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik, som bryter 
talarordningen. Även den som blir besvarad genom en replik har rätt till en 
motreplik. En replik får dock aldrig blir ett nytt inlägg. Har man mycket att säga så 
måste man begära ordet på nytt. 
 
Reservation  
Varje röstberättigat ombud har rätt att reservera sig mot ett fattat beslut. Det 
betyder att ombudet uttalar att beslutet strider mot vad ombudet anser riktigt och att 
detta ska skrivas ner i stämmoprotokollet. En reservation är personlig och anmäls i 
anslutning till att beslutet fattas, men måste även lämnas in skriftligen till presidiet 
innan stämman avslutas. 
 
Röstning 
Röstning sker oftast först genom så kallad acklamation, det vill säga muntligen, 
eftersom det går snabbt och de flesta beslut ändå fattas med stor majoritet. Det 
fungerar så att ordförande föredrar förslaget och frågar om vi kan besluta så. Om 
man håller med om förslaget svarar man ”Ja” högt och tydligt. Ordförande ställer 
därefter förslaget mot avslag, genom att fråga ”någon däremot?” Om du inte håller 
med om förlaget svarar du ”Ja” då istället. Vid röstning med acklamation säger 
man alltså aldrig nej vid något tillfälle.  
 
Ordförande gör sedan en snabb bedömning om stämmoombuden huvudsakligen 
stödde förslaget eller huvudsakligen var däremot. Sedan säger ordförande ”jag 
finner att stämman har beslutat att …” och slår efter ett par sekunder klubban i 
bordet. Om något av stämmoombuden bedömer att ordförande missuppfattat läget 
kan det löna sig att ropa ”votering” innan ordförande slagit klubban i bordet. Då 
görs röstningen om genom votering, och det kan visa sig att beslutet blir ett annat. 
Det brukar anses okamratligt att begära votering alltför ofta, om man inte tror att 
resultatet kan bli annorlunda, eftersom det fördröjer stämman. 
 
Om votering begärs används i första hand försöksvotering. Det går till så att 
ordförande utifrån den tidigare fastställda propositionsordningen ber ombuden att 
hålla upp sina röstkort för och emot förslagen för att översiktligt kunna bedöma 
majoritetsställningen. Om utfallet är klart (bedömningsbart utan egentlig räkning) 
föreslår ordförande att resultatet fastställs. Det finns här en ny chans för ombuden 
att ropa ”votering” eller ”rösträkning”. Om ingen kräver votering igen fattas 
beslutet i enlighet med försöksvoteringens resultat. Vidhåller någon votering, eller 
om ingen klar majoritet kan konstateras, ställs voteringsproposition och rösträkning 
sker. 
 
Om resultatet efter rösträkningen är mycket jämt kan röstgranskning begäras. Då 
ropas varje ombuds nummer upp och ombudet talar högt och tydligt om hur man 
röstar i frågan. Detta noteras av presidiet. 
 
Vid lika röstetal i en omröstning skiljer lotten. Val kan ske med slutna röstsedlar 
om något ombud begär det.  
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Rösträtt  
Endast de valda ombuden och STFs styrelse har rösträtt. (Styrelsens ledamöter får 
dock inte rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av styrelseledamöter, 
revisorer och valberedning). 
 
De som har rösträtt anges i en förteckning som kallas röstlängden, som efter 
justering fastställs av riksstämman. Om ändring i röstlängden sker måste detta 
meddelas presidiet (exempelvis om en ersättare kliver in som ombud eller om ett 
ombud avviker från förhandlingarna). Varje ombud har en röst. Röstning med 
fullmakt är inte tillåten. 
 
Streck i debatten  
En debatt kan avslutas även om det finns talare kvar på talarlistan om något ombud 
begär streck i debatten. Ordförande frågar då stämman om streck ska sättas, och 
om stämman beslutar så avbryts debatten. Innan strecket slutligen kan sättas ska 
samtliga lagda förslag justeras. Finns nya förslagsställare får dessa ordet först för 
att redovisa sina förslag. Därefter kan ytterligare talare anmäla sig till talarlistan. 
Denna justeras och därefter sätts strecket och några nya yrkanden tas därefter inte 
upp. 
 
Tidsbegränsning  
En debatt som drar ut på tiden kan ibland behöva skyndas på och då kan man 
begära tidsbegränsning. Deltagarna tvingas då att koncentrera sina inlägg och bör 
helst undvika att upprepa sådant som redan sagts eller föreslagits. 
 
Yrkande  
Varje ombud har rätt att ställa yrkande (förslag) vid riksstämman. Yrkanden ska i 
första hand läggas på påverkanstorget. Yrkande som väcks i plenum ska alltid 
lämnas skriftligt till presidiet.  
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