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Till dig som är ombud vid STFs riksstämma 2016 
 
 
STFs styrelse kallar dig till STFs riksstämma 2016 
Du kallas till STFs riksstämma 2016 på Såstaholm, Täby.  
Med detta brev översänder vi: 
 

• Program för riksstämman 

• Dagordning för riksstämman 

• Förberedelse för val av valberedning 

• Årsredovisningen för STF Koncernen 2015 

• Protokoll STFs bolagsstämma 2015 

• Årsredovisning för Stiftelsen den svenska ungdomens färdefond 2015 

• Årsredovisning för Stipendiefonden för vetenskapliga undersökningar 2015 

• Förslag arbetsformer för riksstämman 

• Justerad bolagsordning 

• Styrelsens förslag angående medlemsavgifter 2017–2018 

• Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2016–2018 

• Förslag på instruktion för valberedning 

• Styrelsens proposition om demokratin i STF 
o Förslag reviderade stadgar 

o Förslag på övergångsbestämmelser 

o Förslag på reviderade instruktioner: 

 Nominerings och val av medlemsombud inom STF 

 Nomineringskommitténs uppdrag inom STF 

 Medlemsombudens uppdrag inom STF  

• Inkomna motioner med styrelsens yttrande 

• Valberedningens förslag 
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Övriga bilagor 
• Demokratirapporten 

• Återrapportering motion nummer 7 från riksstämman 2014 

• Protokoll från STFs riksstämma 2014 inklusive beslutsunderlag 

• STFs stadgar 

• STFs riktlinjer 

• Vad är påverkanstorg 

• Fastställande av valresultat 

• Liten stämmoguide 

• Delegatlista 

• Årsredovisning 2015 
 

Handlingarna till riksstämman finner du även på  
www.svenskaturistforeningen.se/foreningsdemokrati 
 
Har du frågor kring handlingarna eller STFs verksamhet, kontakta Anna 
Heimersson: 08-463 22 52 eller anna.heimersson@stfturist.se 
 
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till riksstämman! 
 
Stockholm den 15 april 2016 

 
Peter Nygårds 
Styrelseordförande 

http://www.svenskaturistforeningen.se/foreningsdemokrati


 
 

PROGRAM RIKSSTÄMMA 2016 
 
 
Lördag 14/5 

10.00 Buss avgår från Cityterminalen 

Från 10.30 Registrering ombud (kaffe, macka och frukt) 

11.00 Inledning 

11.15 Öppnande av riksstämman – Peter Nygårds 

11.30  Förhandlingarna börjar, se separat dagordning 

13.00 Stämman ajourneras till söndag morgon 

 

13.00-14.00 Lunch 

 
14.00 Diskussioner i plenum 
 
15.30   Kaffe  

 
16.00  Påverkanstorget öppnar 
 
17.30  Yrkandestopp 
 
18.00  Påverkanstorget stänger 
 

19.30   Middag 
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Söndag 15/5 

09.00 Förhandlingarna återupptas 
  
 

10.00 Kaffe 

 

10.30 Förhandlingarna fortsätter 

 

11.00 Avslutning 

 

12.00 Lunch 

 

Cirka 14.00 Buss avgår till cityterminalen 

 

 

 



 DAGORDNING 
Riksstämma 2016 

 
  
  

 

 

 
1  Val av mötesordförande och sekreterare 
 
2  Val av två justerare och tillika rösträknare 
 
3  Godkännande av röstlängd 
 
4  Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 
 
5  Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 
 
6  Fastställande av dagordning 

 
7 Styrelsens årsberättelse för 2015 med redogörelse för innehåll  
 och omfattning av verksamheten 
  
8   Revisorernas berättelse 
 
9  Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om 
  ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning 
 
10 Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år (2016) 
 
11 Information och beslut om arbetsformer för riksstämman 
 1) Presentation av inflytandepunktsansvariga 
 2) Val av redaktionsutskott 
 
12  Beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman: 

   
  1) Justerad bolagsordning 
  2) Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2017-2018 
  3) Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2016-2018 

 
  4) Proposition demokrati: 

4.1) Att anta reviderade stadgar enligt bifogat förslag 
4.2) Att anta reviderad instruktioner: 
4.2.1) Nominerings och val av medlemsombud inom STF  
4.2.2) Nomineringskommitténs uppdrag inom STF  
4.2.3) Medlemsombudens uppdrag inom STF  
4.3) Att anta styrelsens förslag på övergångsbestämmelser  

   
  5) Förslag på instruktion för valberedning 
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13  Beslut i ärenden som väckts genom motion 
  1) Stadgeändring 
  2) Anslutning till lokalavdelning 
  3) Sophantering i fjällen 
  4) Utmärkelse för fjällstugor  
  5) Återinförande av Fria barn i fjällen 
  6) Fjällstugvärdarnas arvode 
  7) Upprustning kulturarvet Pålnoviken 
  8) Ohämmad skoterkörning 
       
14 Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter 
    
15  Val av revisorer och suppleanter för dem 
 
16  Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB och till 

representantskapet enligt STFs stadgar § 9 
 
17  Val av nomineringskommitté* 
 
18  Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
 
19  Övriga frågor 
 
20  Riksstämmans avslutande 
 
 
*Denna agendapunkt utgår om styrelsen förslag om övergångsbestämmelser röstas igenom. 



 FÖRBEREDELSE FÖR  
VAL AV VALBEREDNING 

Riksstämma 2016 
 
 Dagordningspunkt 5 
  

 

 

Förberedelse för val av valberedning 
 
Förberedelse för val av valberedning 
Punkt 5 på dagordningen gäller val av ledamöter till den arbetsgrupp som har i 
uppdrag att förbereda val av valberedning. 
 
Gruppen som består av 5 personer utses bland riksstämmoombuden.  
 
Utdrag från Valberedning § 8 i STFs stadgar: 
”Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap och 
ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en 
ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas 
högst en gång.” 
 
Stämmoombuden kan påbörja nomineringarna av ledamöter till STFs valberedning 
så fort arbetsgruppen är vald. 
 
Arbetsgruppen sammanställer de inkomna nomineringarna och lämnar ett förslag 
till val av valberedning att föreläggas riksstämman för beslut under söndagen. 
 
Valberedningens sammansättning efter riksstämman 2014 
Torgny Håstad, ordförande, omval 
Christina Frimodig, omval 
Ola Bergqvist, nyval 
Pia Jönsson Rajgård, nyval 
Gunnel Ragnhult, nyval 
 
 



















































































































 FÖRSLAG  
ARBETSORDNING 

Riksstämma 2016 
 
 Dagordningspunkt 11 
  

 

 

Förslag till beslut 
• Att godkänna förslag till arbetsordning  

Vad är arbetsordning? 
I dagordningen för riksstämman finns en punkt där vi kommer att besluta om hur 
arbetsordningen ska vara på stämman. Det innebär att ni som ombud är med och 
bestämmer hur förslagen ska diskuteras, debatteras och till slut beslutas om på 
riksstämman.  
 
Förslag på arbetsform under riksstämman 2016 
Styrelsen föreslår riksstämman att jobba med en kombination av samlad debatt i 
plenum och metoden påverkanstorg.  
 
Under lördagen hanteras punkter enligt dagordningen tom punkt nummer 11. 
 
Därefter ajourneras riksstämman till söndag morgon. Resten av lördagen ägnas åt 
diskussioner kopplat till motioner och styrelsens olika förslag på följande sätt: 
 

• Under stämman på lördagen efter lunch debatteras frågor i plenum utifrån 
nedanstående schema. Debatten leds av mötesordföranden. Under debatten 
kan det komma fram yrkanden. Dessa skrivs ner och lämnas till 
inflytandepunktsansvarig som ansvarar för den punkten på påverkanstorget, 
där den sedan sätts upp.  

• Debatten pågår i 1,5 timme: 
14.00 – föredragning demokratiförslaget – Peter Fredman 
14.20 – debatt om förslaget 
14.50 – motioner debatteras utifrån dagordningens ordning 

  
15.30   Paus 
 
16.00 Öppnar påverkanstorget för möjlighet till ytterligare diskussion och 

möjlighet att lägga fler yrkanden.  
 
17.30 Yrkandestopp på påverkanstorget. 
 
18.00   Påverkanstorget stänger. 
 

• På kvällen sätts beslutsunderlaget ihop av ett redaktionsutskott, det trycks 
upp och delas ut till samtliga vid frukost.  

• På söndag vid frukosten finns tid att diskutera beslutsunderlaget i grupper 
och prata ihop sig i olika frågor.  



 
 

Förslag på inflytandepunkter samt inflytandepunktsansvariga 
till påverkanstorget Riksstämman 2016 

Dagordningspunkt 11.1-11.2 
 
Punkt nummer 1                                                 
Medlemsavgiften i STF för år 2017-2018    
Verksamhetsinriktning 2016-2018      
Förslag på valberedningsinstruktion  
 
      
Punkt nummer 2      
Styrelsens proposition om demokratin i STF 

- Förslag reviderade stadgar      
- Förslag reviderade instruktioner 
- Övergångsbestämmelser 

Motion stadgeändring §5 
 
 
Punkt nummer 3 
Motion om sophantering i fjällen 
Motion om utmärkelse för fjällstugor     
Motion om fjällstugvärdarnas arvode 
Motion om upprustning kulturarvet Pålnoviken 
 
  
Punkt nummer 4 
Motion om ohämmad skoterkörning    
Motion om återinförande av Fria barn i fjällen 
Motion angående anslutning till lokalavdelning 
 
 
Förslag på redaktionsutskott 
Ordförande för stämman 
Ingrid Petersson (styrelsen) 
Sara Wangler (STFs kansli) 
Anna Heimersson (STFs kansli) 
Stämmoombud 
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Bolagsordning STF 
 
Svenska Turistföreningen har valt av administrativa skäl bl.a. enklare 
momshantering, att driva all vandrarhemsverksamhet i aktiebolagsform d.v.s. både 
egna anläggningar och franchiseanläggningar. Verksamheten i bolaget är ett medel 
att få fler att upptäcka Sverige. 
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Justerad april 2006 

Dagordningspunkt 12.1 

  

Bolagsordning för Svenska Turistföreningen STF AB 
 
Org.nr: 556415-4259 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Svenska Turistföreningen STF AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva reseverksamhet, vandrarhemsverksamhet, tidnings- och 
bokförlagsverksamhet, företrädesvis turistisk fjällverksamhet, och därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget skall verka inom ramen för Svenska Turistföreningens 
allmänna ändamål, dvs. främja svensk turism och sprida kännedom om land och 
folk. 
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor.  
 
§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 2 000 st. 
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 12 ledamöter. Styrelsen skall utses av 
styrelsen för Svenska Turistföreningen och vara densamma som Svenska 
Turistföreningen styrelse. Ledamöters uppdragstid gäller från respektive års 
ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa års bolagsstämma. 
 
§ 7 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörns förvaltning utses de två revisorer och revisorssuppleanter 
som utsetts på Svenska Turistföreningens riksstämma, varav minst en ordinarie och 
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en suppleant skall vara auktoriserad revisor. Bolagsstämman kan, om den så 
önskar, välja ett auktoriserat eller godkänt revisionsbolag som revisor. 
    
§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten skickas till 
aktieägarna via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
Bolagsstämman kan hållas utan att kravet på kallelse har uppfyllts under 
förutsättning av att samtliga aktieägare är eniga därom. 
 
§ 9 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av justeringsman 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Beslut om: 

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
framlagda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 
§ 10 
Ändring av denna bolagsordning blir gällande först sedan den blivit godkänd av 
Svenska Turistföreningens Riksstämma.  
 
§ 11 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. 
 
 



 FÖRSLAG 
MEDLEMSAVGIFT 

Riksstämma 2016 
 
 Dagordningspunkt 12.2 
  

 

 

 

Förslag på höjd medlemsavgift och höjt familjepris  

Syfte med höjning 
STF har ett stort och behov av mer kapital till främst underhåll i föreningens 
fastighetsbestånd men också för att få in mer medel för att investera i föreningens 
utveckling och uppdrag.  

Förslag till nya medlemsavgifter 
STF föreslår att riksstämman ger styrelsen mandatet att fatta beslut om höjning av 
medlemsavgifterna till högst nedanstående belopp. Beloppen är förslagen från 
Riksstämman 2014. Om höjning av medlemsavgifter sker ska detta beslut tas med 
beaktande av föreningens behov av ekonomiskt utrymme för verksamhetens 
utveckling och fastighetsunderhåll. 
 
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) 
 
Vuxen, höjning med 30 kronor 
Medlemsavgift för vuxen föreslår vi höjs med högst 30 kronor till 325 kronor. 
Nuvarande medlemspris har varit detsamma i tio år.  
 
Ungdom, oförändrad avgift 
Medlemsavgift för ungdom föreslår vi ligger kvar på dagens nivå 150 kronor 
eftersom ungdomar är extra priskänsliga. STF vill främja att fler ungdomar blir 
medlemmar. Idag har vi cirka 27 000 ungdomar cirka 18 procent, vilket motsvarar 
4 800, betalar själva sitt medlemskap, övriga ungdomar ingår i ett hushåll med fler 
medlemmar. 
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Barn, oförändrad avgift 
Även barnmedlemskapet föreslår vi ligger kvar på motsvarande nivå som idag. Det 
är få hushåll som betalar denna medlemsavgift eftersom maxpriset slår in direkt det 
är två vuxna. Det är idag hushåll med en vuxen/ungdom med barn som betalar det 
priset. 
 
Familjepris, höjning med 100 kronor 
Maxpriset för ett hushålls samlade medlemsavgifter föreslår vi höjs med 100 
kronor. Med denna höjning blir medlemsavgiften 275 kronor per vuxen medlem i 
ett hushåll om två.  



 
FÖRSLAG 

VERKSAMHETSINRIKTNING 
Riksstämma 2016 

 

 
 

 
 

 

 

§ 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 2016-2018 
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 kulturupplevelser runtom i Sverige. 
STFs ändamålsparagraf är nyligen moderniserad och fungerar. STFs riktlinjer ger 
både styrning och goda möjligheter att fortsätta utveckla föreningen enligt 
medlemmarnas intressen. Visionen ”Upptäck Sverige” fungerar och är mer relevant 
än någonsin i ett samhälle med ökad urbanisering och invandring och där skolan 
inte längre kan förväntas vara inkörsporten till friluftslivet och guiden ut i det 
svenska samhället.  
 
STFs omvärld präglas av urbanisering, segregation, digitalisering och strävan mot 
hållbarhet. För att möta urbaniseringen ska STF skapa upplevelser och 
övernattningsmöjligheter i hela Sverige samt tillfredsställa den moderna 
människans behov av upplevelser. Vidare ska STF för att motverka segregation 
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skapa koncept/upplevelser som inkluderar grupper i samhället som av olika 
anledningar vanligtvis inte upptäcker Sverige. Föreningen måste utvecklas mot att 
bli genomgående digital för att kunna leva upp till förväntningar från våra 
medlemmar och omvärlden. Inom området hållbarhet ska STF ha en hållbar drift, 
erbjuda våra medlemmar och gäster hållbara produkter samt driva 
samhällspåverkan för hållbar turism. 
 
För att säkra STFs överlevnad och utveckling som förening krävs en ökad relevans 
för våra medlemmar och potentiella medlemmar. Vidare ska föreningen sträva efter 
att återta en roll inom turistisk utveckling. Centralt i detta arbete är en framgångsrik 
opinionsbildning. De överordnade målen för de kommande två åren är fler 
medlemmar, fler gäster på våra anläggningar samt fler medlemmar och nya 
målgrupper som engagerar sig ideellt och i våra aktiviteter. Utöver ett resultat som 
möjliggör utveckling och investeringar så ska STF också se över möjligheterna att 
söka nya finansieringsformer genom bidrag, samarbeten och gåvor. 
 
Styrelsen ska årligen ta fram en aktivitetsplan kopplad till ovanstående och baserat 
på denna ge riktlinjer till ledningen.  
 



 
FÖRSLAG DEMOKRATI 

Riksstämma 2016 
 

 
Dagordningspunkt 12.4 

 
 

 

 

Styrelsens förslag till riksstämman angående förändringar  
i STFs demokratiska system 

Utgångspunkter 
År 2010 beslutade riksstämman att införa en ny demokratisk ordning inom STF 
som innebar att alla ombud till riksstämman väljs direkt av medlemmarna i en enda 
valkrets genom röstning via Internet eller per post. Bakgrunden var bland annat att 
man ville bredda vilka frågor som behandlades på stämman samt att skapa 
förutsättningar för ett bredare inflytande från hela medlemskåren. En särskild 
nomineringskommitté, som utses av riksstämman, har i uppgift att ge 
medlemmarna ett utbud av kandidater att rösta på, vilka har en god regional, köns- 
och åldersfördelning samt representerar olika erfarenheter, intressen och åsikter. 
 
Det nya demokratiska systemet har nu tillämpats två gånger. Styrelsen har tagit 
emot synpunkter från såväl nomineringskommittén som ombud och andra 
medlemmar på vad som inte fungerar så bra, samt flera förslag hur STFs 
föreningsdemokrati bör utvecklas mer generellt. Kritiken handlar framförallt om 
det låga antalet röstande och att informationen till medlemmarna om valet varit 
otillräcklig. Från ombuden har det framförts synpunkter att deras uppdrag är 
otydligt mellan stämmorna och att de förväntas delta och besluta på en riksstämma 
i frågor som de haft begränsade möjligheter att sätta sig in i på förhand. Det har 
även framkommit synpunkter på nomineringskommitténs storlek och uppdrag.  
 
Styrelsen för STF beslutade därför vid mötet den 4 februari 2015 att tillsätta en 
särskild arbetsgrupp med uppgift att utvärdera den demokratiska process som 
riksstämman 2010 beslutade om samt att komma med förslag på hur medlems-
inflytandet inom STF generellt kan utvecklas. Gruppen redovisade resultatet av sitt 
arbete på styrelsens möte den 9 december 2015 (se rapport, bilaga 1).  
 
Mot denna bakgrund vill styrelsen till riksstämman 2016 föreslå nedanstående 
förändringar i STFs demokratiska system1. 
                                                      

1 Fokus i denna skrivelse ligger på förändringar i tidscykeln, ombudens roller och nomineringskommittén. Utredningens förslag 
avseende förbättrad kommunikation kring valet och ökat medlemsinflytande är frågor som hanterats av STFs styrelse. 
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En förändrad tidscykel 
Förslag från medlemmarna på kandidater, nominering av kandidater och valprocess 
spänner idag över en alltför lång tidsperiod. Detta har skapat flera 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, trots de 
förberedande åsiktstorgen som finns på stämman. Det bidrar till att de inte kan vara 
så aktiva på stämman som vore önskvärt. När väl riksstämman är genomförd sitter 
visserligen ombuden kvar fram till nästa val, men de har inte någon större 
delaktighet i STFs verksamhet om de inte aktivt väljer att själva engagera sig. 
Styrelsen föreslår därför en förändrad tidcykel för demokratiprocessen som innebär 
att STF bättre tar tillvara på medlemmars kompetenser, idéer och erfarenheter över 
en längre tidsperiod inför stämman på det sätt som beskrivs i utredningen. 
Förslaget om en förändrad tidscykel innebär också att man istället för 
riksstämmoombud väljs till medlemsombud (MO) och representerar STFs 
medlemmar under en tvåårsperiod. Ett viktigt motiv är att göra det mer attraktivt 
och mer intressant för medlemmar att engagera sig i STFs demokratiska process. 
 

 
Förslag på ny årscykel för STFs demokratiska system 
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Förslaget 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 och antalet ombud ökar till 
59 (istället för nuvarande 55), varav 50 ombud väljs och 9 utgörs av 
nomineringskommittén.  

• De valda medlemsombuden inbjuds till ett upptaktsmöte i februari påföljande år 
där STFs uppdrag, syften och utmaningar diskuteras och där medlemsombuden 
lär 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 vad som pågår inom STF och 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, genom att t.ex. delta på lokalavdelningars 
årsmöten och vara aktiva 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 de är valda till. För att bidra till god dialog föreslår vi 
också ett digitalt ombudsbrev varannan månad till medlemsombuden. 
 
Styrelsen föreslår en förändrad tidcykel för demokratiprocessen på sätt som 
angetts ovan. 
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Medlemsombud 
Uppdraget som medlemsombud är mer omfattande i den nya modellen jämfört med 
nuvarande modell då man är riksstämmoombud. Nyckelordet i 
medlemsombudstanken är kontinuerlig dialog. Ombuden har när de kandiderat 
angett områden som de skulle vilja verka inom (t.ex. miljö, fjäll, unga, integration) 
och de ska ges möjligheter att engagera sig i valda områden under den tvåårsperiod 
de är valda för. Det ska vara både inspirerande och stimulerande att engagera sig 
som medlemsombud. När styrelsen vill arbeta med rådslag, arbetsgrupper eller 
remisser i speciella frågor ska deltagare kunna rekryteras bland medlemsombud 
med särskild kompetens och intresse. Under vintern före riksstämma uppmuntras 
medlemsombuden att särskilt engagera sig i utvecklingen av STF och kommande 
stämma, enskilt eller i grupp eller tillsammans med lokalavdelningar, stugvärdar, 
färdledare eller vandrarhemsvärdar. Medlemsombuden ska, förutom aktivt 
deltagande i riksstämman ges goda förutsättningar att: 

• Vara en resurs för STF. 

• Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom STF genom att läsa nyhetsbrev 
och vara aktiva i olika diskussionsforum. 

• Delta på kickoff och träffar avsedda för medlemsombuden. 

• Delta i träffar med t.ex. lokalavdelning, vandrahemsvärdar, stugvärdar, 
färdledare och/eller regional konferens. 

• Kommunicera med medlemmar i föreningen och vara STF-ambassadör i olika 
sammanhang, t.ex. genom direktkontakt med intresserade lokalavdelningar. 

 
Man är medlemsombud från att valet är avslutat till dess ett nytt val har ägt rum. 
 
Styrelsen föreslår att riksstämmoombud ersätts med medlemsombud vilka får de 
uppgifter som angetts ovan. 
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Förändringar i Nomineringskommittén 
Nomineringskommittén hade under den första valomgången inför riksstämman 
2012 en trevande verksamhet. Den instruktion för nomineringskommitténs arbete 
som nu gäller har visat sig vara otydlig när det konkreta arbetet påbörjades. Det 
kom inte så många förslag på ombud som man hade hoppats på och få förslag kom 
direkt från medlemmarna. Nomineringskommittén valde då att på egen hand 
föreslå kandidater, vilket inte var meningen från början. Även under den tredje 
nomineringsomgången, som ägt rum 2015 har nomineringskommittén i viss 
omfattning nödgats verka som förslagsställare. Totalt sett har det inte kommit in 
tillräckligt med förlag för att fylla upp hela nomineringslistan. Från den utvärdering 
som gjorts med medlemmar i nomineringskommittén framgår att det inte har 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.  

• Styrelsen föreslår därför 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. 

• Styrelsen föreslår vidare 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). Det innebär att antalet ombud vid 
riksstämma 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 (idag finns ingen sådan begränsning). 

 
Styrelsen föreslår förändringar i Nomineringskommittén på det sätt som angetts 
ovan. 
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Ändringar i STFs stadgar och i instruktionen för förslag, nominering 
och val av nomineringskommitté och ombud  
Ovan föreslagna förändringar kräver ändringar i STFs stadgar samt i instruktionen 
för förslag, nominering och val av nomineringskommitté och ombud till STFs 
riksstämma. 
 
Styrelsen föreslår således riksstämman att besluta följande: 

− Att anta reviderade stadgar enligt bifogat förslag (bilaga 12.4.1) 

− Att anta reviderad instruktioner: 
o Nominerings och val av medlemsombud inom STF (bilaga 12.4.2.1) 

o Nomineringskommitténs uppdrag inom STF (bilaga 12.4.2.2) 

o Medlemsombudens uppdrag inom STF (bilaga 12.4.2.3) 

− Att anta styrelsens förslag på övergångsbestämmelser (bilaga 12.4.3) 

 
 



 
REVIDERA STFS STADGAR 

Riksstämma 2016 
 
 Dagordningspunkt 12.4.1 
  

 

 

 
 
 
STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN 
 
Antagna vid årsmöte den 24–25 maj 1997 
Reviderade vid årsmöte den 25–26 maj 2002 
Reviderade vid årsmöte den 17–18 maj 2003 
Reviderade vid årsmöte den 15–16 maj 2004 
Reviderade vid riksstämma den 29-30 maj 2010 
Reviderade vid riksstämman den 12-13 maj 2012 
Reviderade vid riksstämman den 10-11 maj 2014 
Reviderade vid riksstämman den 14-15 maj 2016 
 
 
§ 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 natur, kultur och miljö i Sverige 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. 
 
 
§ 2 Medlemmar 
STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn. 
 
 
§ 3 Organisation 
För STFs centrala verksamhet finns ett kansli under ledning av en 
generalsekreterare. För därtill lämpadaffärsinriktad verksamhet kan aktiebolag 



 
 

 2 (5) 
 

Formaterad tabell

Formaterat: Kontrollera inte stavning
eller grammatik

Formaterat: Kontrollera inte stavning
eller grammatik

under ledning av en verkställande direktör bildas. För lokal verksamhet bildas 
lokalavdelningar. Medlem i STF kan efter anmälan bli medlem i en eller flera 
lokalavdelningar.  
 
Bildande av lokalavdelning, dess verksamhetsområde och stadgar ska underställas 
STFs styrelse för godkännande. 
 
 
§ 4 
STFs högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämman samlas till möte 
vartannat år senast i maj månad. 
 
 
§ 5 
Riksstämman består av lägst 40 och högst 595 medlemsombud varav 50. 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.  
MedlemsoOmbuden utses senast under december månad det år ordinarie 
riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till att nästa 
val är avslutat.för kommande ordinarie riksstämma med en mandattid till nästa 
ordinarie riksstämma.  
 Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén som väljs på 
riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma. 
Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger. 
 
Nomineringskommitténs uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens 
uppdrag och valets genomförande i övrigt regleras närmare i en av riksstämman 
fastställda instruktioner. 
 
 
§ 6 Riksstämma 
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med jämte föredragningslista och 
övriga handlingar ska sändas till medlemsombuden vid riksstämman senast tre sex 
veckor före mötet. 
 
Vid riksstämman ska förekomma: 
– val av ordförande och sekreterare för mötet 
– val av justerare 
– godkännande av röstlängd 
– fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

- val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 
– fastställande av dagordning för mötet 
   Fastställande av mötesordning för stämman 
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Formaterat: Kontrollera inte stavning
eller grammatik

– behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll och  
omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och 
balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning 
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende det senaste verksamhetsåret 
– information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år 
– framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens 
förslag till     
   verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren  
– beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman 
– beslut i ärenden som väckts genom motion 
– beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden  
– val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter 
– val av revisorer och suppleanter för dem 
– val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av 
representantskap enligt § 9 
– val av nomineringskommitté för uppgifter enligt § 5 
– val av valberedning 
 
Innan beslut fattas av riksstämman bör ärendena vara föremål för genomgång och 
diskussion företrädesvis under mötets första dag. 
 
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av riksstämman, 
upptagas till överläggning men inte till omröstning och beslut. 
 
Enskild medlem har rätt att närvara vid riksstämman i mån av plats, och motionär 
har rätt att närvara och yttra sig vid behandling av egen motion. 
 
 
§ 7 Motioner 
Motionsrätt till riksstämman tillkommer lokalavdelning, andra STF-föreningar och 
alla enskilda medlemmar. Motioner ska insändas till styrelsen senast under januari  
februari månad det år STF håller riksstämma. Styrelsen ska yttra sig över 
motionen.  
 
 
§ 8 Valberedning 
Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap 
och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå 
av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan 
omväljas högst tvåen gånger. Förslag från medlemmar till valberedningen 
(avseende i första meningen nämnda grupper) bör vara denna tillhanda senast under 
januarifebruari månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om 
valberedningen förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast 
sex tre veckor före riksstämman sändas till samtliga medlemsombud. 
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§ 9 Representantskap 
Representantskapet, som består av fem STF medlemmar, väljs på riksstämman och 
verkar som representantskap till och med nästa riksstämma. riksstämmoombud, 
Representantskapet granskar mellan de ordinarie riksstämmorna det senaste årets 
verksamhet i den omfattning som framgår av § 6 andra stycket sjätte strecksatsen 
åttonde strecksatsen. Medlem av representantskapet som inte är valt 
medlemsombud har yttrande och förslagsrätt vid riksstämma och extra riksstämma 
men inte rösträtt. 
 
 
§ 10 Extra riksstämma 
Extra riksstämma utlyses av styrelsen när så erfordras, när revisorerna så påfordrar 
eller när för visst ändamål minst en tredjedel av medlemsombuden begär detta. 
Kallelse till extra riksstämma ska jämte föredragningslista sändas till 
medlemsombuden senast tre veckor före stämman. Vid extra riksstämma behandlas 
endast frågor som föranlett stämman och som upptagits på föredragningslistan. 
 
 
§ 11 Omröstning  
Vid ärendes avgörande vid riksstämma eller extra riksstämma möte har 
medlemsombud och var och en av styrelsens ledamöter en röst. Styrelsens 
ledamöter får dock icke rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av 
styrelseledamöter, revisorer och valberedning. 
 
Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 
Val sker med slutna sedlar om något ombud begär det. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 
 
 
§ 12 Styrelse  
STFs styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju övriga förtroendevalda 
ledamöter. Samtliga förtroendevaldas mandatperioder löper under tiden till och 
med nästa ordinarie riksstämma. STFs anställda får utse två ledamöter att därutöver 
ingå i styrelsen.  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  
 
Den sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott. 
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§ 13   
Styrelsen åligger att handha STFs angelägenheter i alla de frågor som inte är 
särskilt undantagna i dessa stadgar eller som är hänskjutna till riksstämmans 
avgörande. Över sin förvaltning avger styrelsen årligen verksamhetsberättelse. 
 
 
§ 14 Rådgivande nämnder 
För särskilda områden av STFs verksamhet kan styrelsen tillsätta rådgivande 
nämnder. 
 
 
§ 15 Revision 
För granskning av STFs verksamhet ska finnas två revisorer och två ersättare för 
dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor. 
Dessa väljs för tiden till och med nästa ordinarie riksstämma. 
 
 
§ 16 Stadgeändring 
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra 
följande riksstämmor.  
 
En ändring eller ett tillägg kan också beslutas vid en riksstämma med två tredjedels 
majoritet. 
 
 
§ 17 Upplösning av föreningen 
För upplösning av STF fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på 
varandra följande riksstämmor. 
 
 
Övergångsbestämmelse: 
Den, som enligt föreningens tidigare stadgar blivit ständig medlem, bibehåller sitt 
medlemskap och därmed förenade rättigheter och medlemsförmåner. 



 
NOMINERING & VAL AV 

MEDLEMSOMBUD 
Riksstämma 2016 

 
 Dagordningspunkt 12.4.2.1 
  

 

 

Förslag, nominering och val av medlemsombud inom STF 
 
Förslag på medlemsombud 
Förslag på medlemsombud kan lämnas från samtliga av STFs medlemmar under 
perioden direkt efter avslutad riksstämma till och med den sista augusti samma år 
som riksstämman har ägt rum. 
 
STFs kansli ska på STFs hemsida se till att medlemmarna underrättas om vilka som 
ingår i nomineringskommittén och hur medlemmarna kan lämna förslag på 
medlemsombud.  
 
Förslag på ombud kan lämnas till STFs kansli, via hemsidan, e-post eller brev. 
 
Nominering av medlemsombud  
Nomineringskommittén ansvarar för nomineringen av medlemsombud till 
riksstämman. Vid valet ska minst dubbelt så många medlemsombud än vad som 
ska väljas föreslås. Enligt stadgarna ska 50 medlemsombud väljas. 
 
Nomineringsförfarandet ska avslutas senast den 30 september det år som 
riksstämman har ägt rum.  
 
Valet av medlemsombud 
Val av medlemsombud ska påbörjas den 1 november samma år som den ordinarie 
riksstämman äger rum och avslutas den 30 november samma år. 
 
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 tillhandahåller erforderlig central teknik därför. 
Valet sker via Internet, men tills vidare bör medlem kunna rösta även via vanlig 
post. 
 
Då hela Sverige utgör ett valområde skall samtliga ombud företräda samtliga STF 
medlemmar. 
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Vid valet disponerar varje medlem 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 
vara 50. 
 
Valresultatet ska granskas av någon av STFs revisorer. Vid granskningen bör 
särskilt beaktas: 

– röster har avgivits endast av röstberättigade  
– kandidatens medlemsavgift 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 
tillkännage hur rösterna fördelats mellan de valda kandidaterna och hur 
medlemmarna kan kontakta de valda medlemsombuden.  



 
NOMINERINGSKOMMITTÉNS 

UPPDRAG 
Riksstämma 2016 

 
 Dagordningspunkt 12.4.2.2 
  

 

 

Nomineringskommitténs sammansättning och uppdrag 
inom Svenska Turistföreningen 
 
Nomineringskommitténs sammansättning 
Nomineringskommittén består av 1 ordförande och 8 ledamöter som väljs av 
riksstämman efter att STFs valberedning lagt fram förslag på lämpliga kandidater. 
Förslaget från valberedningen ska sättas samman utifrån en god spridning av kön, 
ålder och geografi. Ledamöterna ska också ha god kunskap om alla 
intresseområden inom STF. STFs kansli ska på STFs hemsida se till att 
medlemmarna underrättas om vilka som ingår i nomineringskommittén. 
 
Nomineringskommitténs uppdrag 
Nomineringskommittén ansvarar för den nomineringsprocess som föregår valet av 
medlemsombud. Nomineringskommittén ska nominera minst dubbelt så många 
kandidater som de som ska väljas som medlemsombud. Enligt stadgarna §5 ska 50 
medlemsombud väljas.  
 
Enligt stadgarna verkar också nomineringskommittén som medlemsombud och är 
därmed ombud vid STFs riksstämma. 
 
Förslag på medlemsombud 
Förslag på medlemsombud kan lämnas från samtliga av STFs medlemmar under 
perioden direkt efter avslutad riksstämman till och med den 31 augusti samma år 
som riksstämman har ägt rum. 
 
STFs kansli ska på alla tillgängliga sätt informera om hur medlemmarna kan lämna 
förslag på medlemsombud.  
 
Förslag på medlemsombud kan lämnas till STFs kansli, via hemsidan, e-post eller 
brev. 
 
Nomineringskommitténs arbete 
Nomineringskommittén ska behandla de förslag som kommit in under 
förslagsperioden. Medlemmarnas förslag utgör den viktigaste grunden för 
nomineringskommitténs arbete. Nomineringskommittén är dock inte begränsad till 
att beakta enbart inkomna förslag, utan kan själva ge förslag på medlemsombud för 
att uppnå större urval, antal och spridning på nominerade kandidater.   
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Nomineringskommittén ska vid nomineringen sträva efter att de kandidater som 
nomineras sammantaget har en mångsidig kompetens vad avser STFs alla 
verksamheter. Ålders- och könsfördelning bör beaktas liksom geografisk spridning 
och skiftande intressen inom STFs alla områden.  
 
Nomineringskommittén ska förvissa sig om att de som föreslagits som ombud är 
villiga att kandidera som medlemsombud. 
 
Nomineringskommitténs arbete ska vara avslutat i september det år riksstämman 
har genomförts. 



 
MEDLEMSOMBUDENS 

UPPDRAG 
Riksstämma 2016 

 
 Dagordningspunkt 12.4.2.3 
  

 

 

Medlemsombudens uppdrag inom Svenska 
Turistföreningen 
 
Nyckelordet i medlemsombudstanken är kontinuerlig dialog. Ombuden har när de 
kandiderat angett områden som de skulle vilja verka inom (t.ex. miljö, fjäll, unga, 
integration) och de ska ges möjligheter att engagera sig i valda områden under den 
tvåårsperiod de är valda för. Det ska vara både inspirerande och stimulerande att 
engagera sig som medlemsombud. När styrelsen vill arbeta med rådslag, 
arbetsgrupper eller remisser i speciella frågor ska deltagare kunna rekryteras bland 
medlemsombud med särskild kompetens och intresse. Under vintern före 
riksstämma uppmuntras medlemsombuden att särskilt engagera sig i utvecklingen 
av STF och kommande stämma, enskilt eller i grupp eller tillsammans med 
lokalavdelningar, stugvärdar, färdledare eller vandrarhemsvärdar. 
Medlemsombuden ska, förutom aktivt deltagande i riksstämman ges goda 
förutsättningar att: 

• Vara en resurs för STF. 

• Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom STF genom att läsa nyhetsbrev 
och vara aktiva i olika diskussionsforum. 

• Delta på kickoff och träffar avsedda för medlemsombuden. 

• Delta i träffar med t.ex. lokalavdelning, vandrahemsvärdar, stugvärdar, 
färdledare och/eller regional konferens. 

• Kommunicera med medlemmar i föreningen och vara STF-ambassadör i olika 
sammanhang, t.ex. genom direktkontakt med intresserade lokalavdelningar. 

  
Man är medlemsombud från att valet är avslutat till dess ett nytt val har ägt rum. 
 
 



 
FÖRSLAG 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
Riksstämma 2016 

 
 Dagordningspunkt 12.4.3 
  

 

 

Förslag på övergångsbestämmelser om riksstämman 2016 
beslutar sig för att anta styrelsens proposition om 
förändringar i STFs demokratiska system 
 
STFs styrelse föreslår riksstämman 2016 en förändring i STFs demokratiska 
system. Förändringen innebär bland annat en förändrad tidscykel för nominering 
och val av det som i förslaget kallas medlemsombud. I förslaget föreslås valet att 
ligga på hösten samma år som riksstämman har ägt rum, i nuvarande tidscykel äger 
valet rum på hösten och våren precis innan riksstämman.  
 
Övergången till en ny tidscykel medför emellertid vissa kortsiktiga utmaningar. En 
omedelbar övergång till det nya systemet skulle innebära att ett nytt val av 
medlemsombud skulle dra igång direkt efter riksstämman 2016. Styrelsen menar att 
det kan finnas risker med att genomföra ett nytt val så tätt inpå det senaste valet. 
Det kan bland annat vara svårt att mobilisera medlemmar som inte är så insatta i 
förändringen att återigen rösta. Det finns risk också för valtrötthet. Av samma skäl 
kan det vara svårt att finna nya och gamla ombud som ställer upp i ett nytt val. Ett 
nytt val innebär också relativt stora kostnader. I förslaget har också tiden för 
valprocessen kortats ner betydligt och det finns därför behov av att ta fram 
arbetsmetoder och verktyg som kan hantera det. Rent praktiskt kan det därför bli 
svårt att genomföra ett nytt val redan hösten 2016 som följer den nya tidscykeln. 
 
Styrelsen har diskuterat olika möjliga lösningar på detta dilemma och kommit fram 
till förslaget att de ombud som valts till riksstämman 2016 även verkar som 
riksstämmoombud vid STFs riksstämma 2018. På så sätt sker övergången till en ny 
tidscykel på ett okomplicerat och smidigt sätt. Det innebär emellertid att stämman 
behöver besluta om nedanstående övergångsbestämmelser. 
  
Styrelsen föreslår stämman följande övergångsbestämmelser i samband med 
beslut om nya stadgar: 

• Att de ombud som nu valts till riksstämman 2016 även verkar som 
riksstämmoombud vid STFs riksstämma 2018. 

• Att inget val äger rum under hösten 2017. 

• Att ett medlemsombudsval enligt styrelsens förändringsförslag äger rum under 
hösten 2018.  
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• Att riksstämmoombuden valda till riksstämman 2016 benämns och verkar som 
medlemsombud efter riksstämman 2016 och fram till valet som sker under 
hösten 2018. 

• Att ingen nomineringskommitté väljs vid riksstämman 2016 då inget val 
kommer att äga rum förrän efter nästa riksstämma. 

• Att även suppleanter kvarstår till nästa riksstämma. 

• Att riksstämman 2018 genomförs enligt reviderade stadgar men med undantag 
för antalet ledamöter som blir 55 istället för 59 (detta då det inte finns någon 
nomineringskommitté som tar plats som ombud vid riksstämman 2018 och att 
vi till årets stämma (2016) valt 55 ombud.). Från och med riksstämman 2020 
utgör nomineringskommittén medlemsombud på riksstämman i enlighet med 
nya förslaget.  

 



 
VALBEREDNINGSINSTRUKTION 

Riksstämma 2016 
 

 
 

 
Dagordningspunkt 12.5 

 

 

Arbetsordning för STFs valberedning  
 
Svenska Turistföreningens (STF) valberedning förbereder och underlättar de val 
som riksstämman ska göra. Dessa val är: 

• Styrelse 

• Revisorer 

• Nomineringskommitté 

• Ombud till bolagsstämma och representantskap 

 
Valberedningen ska föreslå en person till varje valbar plats.  
 
I STFs stadgar står: 
”Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och 
representantskap och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en 
valberedning. Denna ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. 
Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst en gång. Förslag från 
medlemmar till valberedningen bör vara denna tillhanda senast under februari 
månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om valberedningen 
förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast tre veckor före 
riksstämman sändas till samtliga ombud.” 
 
Denna arbetsordning är framtagen för att beskriva valberedningens uppdrag och för 
att underlätta för STFs medlemmar att lämna förslag och välja personer genom att 
rösta. 
 
Valberedningens arbete 
Valberedningen bör snarast efter årsstämman ha sitt första möte för att förbereda 
arbetet. 
 
Valberedningen ska:  

• Ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp och fördelas under perioden 
mellan stämmorna. 
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• Vara delaktig i större sammankomster, såsom föreningskonferens, 
franchisekonferens etc. för att knyta personkontakter samt inhämta aktuell 
kunskap om STF och framtida utmaningar. 

• Aktivt uppmuntra såväl STFs medlemmar, som lokalföreningar och andra 
grupperingar att föreslå personer till olika förtroendeposter, exempelvis genom 
nyhetsbrev och tidningen Turist. 

• Tydligt visa hur valberedningen kan kontaktas och när det senast bör ske. 

• Ta del av de årliga styrelseutvärderingarna. 

• Identifiera STFs aktuella behov och utmaningar och utifrån dessa identifiera 
vilka kompetenser de olika grupperingarna bör ha för att möta STFs framtida 
utmaningar. 

• Orientera sig om den aktuella situationen inför de olika valen bland annat 
genom intervjuer med nuvarande ledamöter och nyckelpersoner i 
organisationen.  

• Ha dialog med ordföranden för styrelsen för att få kunskap i aktuella strategiska 
frågor m.m. 

• Genomföra urval och intervjuer av kandidater till de olika uppdragen.   

• Tydliggöra för tilltänkta kandidater deras roll och uppdrag.   

 
Valberedningen bör ta hänsyn till kandidaternas intresseinriktning, kompetens och 
nätverk i samhället, beredskap att sätta av tid samt ålder, kön, regional spridning i 
förslaget till de olika grupperna. Valberedningen ska också se till att det i de olika 
grupperingarna alltid finns ledamöter med kunskap om STFs verksamhet och 
delaktighet i STFs värderingar.  
 
Valberedningen ska senast tre veckor före riksstämman sända förslagen till 
samtliga ombud på riksstämman.  
 
Styrelsens sammansättning 
Enligt stadgarna består STFs styrelse av ordförande, vice ordförande och sju andra 
förtroendevalda ledamöter.  
 
Revisorernas sammansättning 
Enligt stadgarna ska det finnas två revisorer och två ersättare för dem som granskar 
STFs verksamhet. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara 
auktoriserad revisor.  
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Nomineringskommitténs sammansättning* 
Enligt instruktionen ska STFs nomineringskommitté bestå av 15 ledamöter, vilka 
ansvarar för nomineringen av ombud till nästkommande riksstämma. 
Nomineringskommittén ska bestå av en ordförande samt fyra personer från 
Norrland, fem personer från Svealand och fem personer från Götaland. 
Nomineringskommittén ska adjungeras till riksstämman.  
 
Av nomineringskommitténs 15 ledamöter utses en arbetsgrupp om fem personer, 
varav en ordförande, en vice ordförande samt tre representanter för de olika 
landsdelarna.  
 
Ombud till bolagsstämma och representantskapets sammansättning 
Enligt stadgarna ska STFs representantskap bestå av fem riksstämmoombud. 
 
 
* Om demokratiförslaget går igenom behöver detta ändras. 
 



 
MOTIONER &  

FÖRSLAG TILL SVAR 
Riksstämma 2016 

 
 Dagordningspunkt 13 
  

 

 

Motion nr 1 

STADGEÄNDRING ORGANISATION § 5 
 
BAKGRUND 
Riksstämman 2010 beslutade om ny demokratisk ordning i STF. Den nya 
ordningen har nu verkat vid stämmorna 2012 och 2014 samt kommer för tredje 
gången att genomföras vid stämman 2016. Den ”nya” modellen har utsatts för 
många ifrågasättanden och delvis kritik. En arbetsgrupp för utvärdering av bl.a. 
demokratiprocessen har tillsatts, arbetat och lämnat sin rapport; ”Rapport till STFs 
styrelse från arbetsgruppen för utvärdering av gällande demokratiprocess samt 
frågan om separata styrelser för föreningen och dotterbolaget STF AB”. 
 
Arbetsgruppens förslag innefattar bl.a. medlemsombud, ny tidscykel och nya 
arbetssätt men den innehåller inga förslag till lokalavdelningarnas direkta och 
faktiska möjligheter att närvara vid och få framföra uppfattningar vid 
Riksstämman. Andra bra förslag lämnas också med syftet att öka medlemmarnas 
möjligheter att framföra förslag och att kunna påverka. 
 
Styrelsens ställningstaganden till rapporten är för mig okända i skrivande stund. 
 
Lokalavdelningarna bedriver ett engagerat arbete i STF anda men har frånhändats 
möjligheten att i STF högsta beslutande organ kunna framföra åsikter och delta i 
beslutsprocessen. Det blir tydligast i det fall inget valt ombud kan ”representera” en 
lokalavdelning. Med den nu rådande modellen representerar ju ombuden bara sig 
själva och har ingen reell möjlighet m h t tidsförhållandena att inhämta 
lokalavdelnings (-avdelningars) uppfattning (-ar) inför Riksstämman. 
 
FÖRSLAG 
Med syftet att tillvarata den kunskap och engagemang som finns i 
lokalavdelningarna, föreslår jag att 

− lokalavdelning skall tillförsäkras deltagande i Riksstämma antingen genom 
valt ombud eller då inget valt ombud som kan representera avdelningen 
finns, genom egen representant 

− som alternativ modell skall valda ombud inhämta lokalavdelnings (-ars) 
synpunkter inför och framföra dessa vid Riksstämma 
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− i det fall styrelsen kommer föreslå riksstämman av arbetsgruppen 
föreslagna ändringar, så skall dessa kompletteras på ett sådant sätt att de 
nya ”medlemsombuden” inhämtar lokalavdelningarnas synpunkter inför 
riksstämman 

− Riksstämman ger styrelsen uppdraget att utforma erforderlig stadgeändring 
och praktiska tillämpningsanvisningar. 
 

 

 
Björn Lundquist, medlemsnummer 054 9 502 311 
Glimmervägen 54 
981 40 Kiruna 
 
 
 

Förslag styrelsens svar 
Precis som motionären skriver har styrelsen tagit del av den rapport som gjorts 
kring den nu gällande demokratiprocessen och tagit till sig de förslag som framkom 
i rapporten. Styrelsen har till riksstämman utformat en proposition som bygger på 
de framkomna förslagen. I propositionen har stämman bland annat att ta ställning 
till medlemsombudens uppdrag. I förslaget till medlemsombudens uppdrag framgår 
att medlemsombuden ska ges goda förutsättningar att delta i träffar där 
lokalavdelningar samlas och att kommunicera med medlemmar i föreningen genom 
direktkontakt med tex intresserade lokalavdelningar. Det sista är inte nog så viktigt 
då vi tror att intresset från lokalavdelningarnas sida att delta i den demokratiska 
processen ser väldigt olika ut.  
 
Styrelsen anser därmed att motionärens önskan om tydligare inflytande från 
lokalavdelningarnas håll är tillgodosett genom den nya medlemsombudsmodellen. 
 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad 
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Motion nr 2 

Anslutning till lokalavdelning 
När en person i dag vill ansluta sig till STF blir personen medlem i 
Riksorganisationen men ej i någon lokalavdelning o m den inte gör ett aktivt val.  
 
Tyvärr har vi sett att medlemstalen i de lokala avdelningarna har minskat efter 
beslutet. Detta får negativa följder genom att lokalavdelningarna i landet förlorar 
medlemsantal och som i sin tur påverkar det bidrag som riksorganisationen delar ut 
till lokalavdelningarna. 
 
För medlemmarna som ej har gjort valet att tillhöra en lokalavdelning innebär det 
att de går miste om information, delta i aktiviteter,  möjligheter att påverka arbetet 
inom lokalavdelningarna.  
 
Detta är en stor brist, i hur vi tar hand om våra medlemmar. Vi vet alla att 
föreningar i Sverige har svårt att upprätthålla medlemstalen, få engagerade 
medlemmar, att föryngra sina förtroendevalda.  

Förslag:  
Person som ansöker om medlemskap i STF skall automatiskt tillföras den lokala 
avdelning som överensstämmer med den sökandes geografiska hemort. 
 
Om ansökande person vill tillhöra annan lokalavdelning skall den sökande ges 
möjlighet till detta. 
 
Om den ansökande personen endast vill tillhöra riksorganisationen skall detta klart 
framgå på medlemsansökan. 
 
Medlemmar som redan tillhör STF skall anslutas till lokalavdelning enligt 
ovanstående förslag. 
Detta bör ske genom information via personligt brev. 
 
 
Allan Borgsten 
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Förslag styrelsens svar 

Vid riksstämman 2012 togs beslut om att ombilda kretsar till lokalavdelningar. 
Incitamenten för att göra detta var bland annat att många kretsar hade stora 
geografiska upptagningsområden med flera tusen medlemmar och att kretsarna i 
det gamla demokratiska systemet hade fungerat som valområden för att utse ombud 
till riksstämman, vilket nu inte var aktuellt längre i och med att ett nytt 
demokratisystem trädde i kraft efter stämman 2010. Syftet med förändringen var 
bland annat att öppna upp för att det skulle bli enklare att bilda nya 
lokalavdelningar med tex olika intresse- eller målgruppsinriktning. 
 
Före 2013 anslöts medlemmarna automatiskt till de dåvarande kretsarna vilket 
medförde att den största kretsen (Stockholm) hade cirka 35 000 medlemmar. Att 
som ideell styrelse hantera och aktivera alla dessa medlemmar och som motionären 
föreslår informera alla dessa medlemmar om lokalavdelningens aktiviteter och 
verksamhet är en näst intill omöjlig uppgift då STF till exempel bara har e-
postadresser till 20 % av sina medlemmar. 
 
Motionären menar att de medlemmar som inte gjort ett aktivt val går miste om att 
delta på aktiviteter och att lokalavdelningarna på grund av minskade medlemsantal  
får mindre bidrag  från STF än tidigare. 
 
Styrelsens syn är att alla lokalavdelningars aktiviteter är öppna för alla medlemmar 
inom STF.  
 
Att medlemsantalet gått ner inom lokalavdelningarna är en naturlig del av 
förändringen då lokalavdelningen nu endast har aktiva medlemmar som är 
intresserade av att delta i och vara med och påverka i den lokala verksamheten. 
Säkerligen är det som motionären skriver många medlemmar som inte förstår att 
denna möjlighet finns och därmed inte ansluter sig till en lokalavdelning. Detta är 
dock ingen skillnad mot förut då det var lika många medlemmar som inte var 
medvetna om att de anslöts till en krets per automatik. 
 
STF centralt går ut med information i samtliga medlemskanaler om möjligheten att 
ansluta sig till en lokalavdelning. Det måste även vara lokalavdelningens uppgift 
att informera STF medlemmar som finns inom deras upptagningsområde om sin 
verksamhet. Vi måste också inse att vi har ett stort antal medlemmar som är 
medlemmar i STF av en helt annan anledning än att delta i den lokala 
verksamheten. 
 
Även om lokalavdelningarna nu har ett mindre antal medlemmar än tidigare då de 
var kretsar har STF de senaste två åren betalat ut cirka 300 000 kronor mer till 
lokalavdelningarna jämfört med vad som betalades ut till dåvarande kretsarna. 
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Förändringen har alltså påverkat det ekonomiska bidraget åt det positiva hållet från 
lokalavdelningarna sida. 
 
Hösten 2015 gjordes en enkät till de aktiva i lokalavdelningarnas styrelser där 
frågan ställdes vad man anser om att medlemmarna nu får göra ett aktivt val och 
anmäla sig till lokalavdelningen. Över hälften, 55 % svarade att systemet är bra,  
27 % svarade dåligt och 18 % hade ingen synpunkt i frågan. Detta ger en indikation 
om att en stor del av de aktiva i lokalavdelningar är positiva till det nuvarande 
systemet.  
 
Styrelsen anser att det vore olyckligt att förändra ett system som enbart har fått 
verka under 3 år som dessutom en majoritet är positiva till. Styrelsen är självklart 
positiv till att underlätta medlemsrekryteringen för lokalavdelningarna och föreslår 
därför att kansliet ser över och förstärker informationen till våra medlemmar om 
möjligheten att ansluta sig lokalt och delta i lokala aktiviteter.   
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen men ställer sig positiv till att 
förstärka informationen till våra medlemmar om möjligheten till lokal 
anslutning. 
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Motion nr 3 

Sophantering i fjällen 
 
Bakgrund 
I dagsläget finns delvis olika rutiner för hantering av sopor vid STFs olika 
fjällstugor, vilket kan förklaras med olika krav och föreskrifter beroende på vilken 
kommun det gäller.  
 
Stugvärdarna ställs ofta inför frågor som: 
Var, när, hur är det tillåtet att bränna sopor ute på fjället? 
Var, när, hur är det otillåtet/direkt olämpligt att bränna? 
Vad får brännas, och vad får inte brännas? 
Vilka hälsorisker innebär det för stugvärden och gästerna? 
Vilken miljöpåverkan har olika sophanteringsalternativ? 
Hur ska bortforsling av sopor ske där bränning inte är tillåten? 
Hur ska eventuella ”sopberg” hanteras i väntan på bortforsling? 
 
Det vore önskvärt om STF kunde ge tydliga svar på dessa frågor till de stugvärdar 
som känner sig osäkra på vad som verkligen gäller vid olika stugplatser.  
 
Vi föreslår att Riksstämman 2016 beslutar uppdra åt  
STFs ledning: 
 
1. Att göra en analys av hur sophanteringen fungerar i dagsläget, och vid 
behov utfärdar nya direktiv om hur sophantering och sopbränning ska ske på 
ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. 
 
Motionen presenterades på Fjällstugvärdarnas årsmöte den 23 januari 2016.  
De 63 närvarande stugvärdarna godkände enhälligt motionen och beslutade att ge 
Fjällstugvärdarnas styrelse i uppdrag att, i egenskap av enskilda STF-medlemmar, 
underteckna och skicka in motionen till STFs riksstämma i maj 2016.  
 
 
Stockholm 2016-01-23  
 
Greger Mellbert Robert Sjöström Olle Thornberg 
Olle Kjellström Tommy Bäckborn Anna Bellviken 
Ludvig Thor 
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Förslag styrelsens svar 
Styrelsen anser att det är en viktig fråga som motionärerna belyser. Det är viktigt 
att vi hanterar våra sopor hållbart ur ett miljö-, arbetsmiljö- och kostnadsperspektiv. 
Det är också av största vikt att de som arbetar som stugvärdar känner sig trygga 
med vad som gäller vid respektive fjällstuga.  
 
Delar av det motionärerna nämner hanteras i den strategi som tagits fram för 
väglöst land där just hållbarhet är ett av fokusområdena. STF lanserar också under 
2016 ett helt nytt butikssortiment som har ”Handla med ansvar” som ledord. I det 
ingår också att säkra hållbarhetsarbetet i den försäljning som görs på plats vilket 
bland annat innefattar hur vi hanterar avfallet från våra sålda produkter. Sortiment 
är framtaget för att minimera sophanteringen. 
 
Motionärerna menar, att även om man vid fjällstugorna följer kommunernas rutiner 
och krav, lämnar det ändå obesvarade frågor som motionärerna har lyft upp 
exempel på i sin motion. Styrelsen välkomnar engagemanget och den önskan som 
finns hos motionärerna om att göra stugvärdarnas uppgift lättare och tydligare för 
att kunna hantera sopor på ett så hållbart sätt som möjligt. Styrelsen tycker att 
förslaget om att se över sophanteringen och förbränningen är bra och vill ge 
kansliet i uppdrag att se över detta.  
 
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen 
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Motion nr 4 

Utmärkelse för våra mest uppskattade fjällstugor 
 
Bakgrund 
För STFs fjällstationer och vandrarhem finns sedan ett antal år den årliga 
utmärkelsen ”Årets Kudde” , för att uppmärksamma de anläggningar som gästerna 
röstat fram. 
 
Varför finns det inte något motsvarande för STFs fjällstugor? 
 
En fjällstuga har givetvis inte samma tydliga organisation med en namngiven 
platschef på samma sätt som en fjällstation eller ett vandrarhem. 
 
Däremot finns det ju alltid en namngiven områdeschef, som tillsammans med 
fastighetsskötare och ideellt arbetande stugvärdar ansvarar för att gästernas 
förväntningar ska infrias, och helst också överträffas. 
 
Vi föreslår att Riksstämman 2016 beslutar uppdra åt  
STFs ledning: 
 
1. Att införa någon form av årlig utmärkelse även för den/de fjällstugor, som 
baserat på gästernas omdömen utmärkt sig på ett välförtjänt sätt. 
 
Motionen presenterades på Fjällstugvärdarnas årsmöte den 23 januari 2016.  
De 63 närvarande stugvärdarna godkände enhälligt motionen och beslutade att ge 
Fjällstugvärdarnas styrelse i uppdrag att, i egenskap av enskilda STF-medlemmar, 
underteckna och skicka in motionen till STFs riksstämma i maj 2016.  
 
 
Stockholm 2016-01-23  
 
Greger Mellbert Robert Sjöström Olle Thornberg 
Olle Kjellström Tommy Bäckborn Anna Bellviken 
Ludvig Thor 
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Förslag styrelsens svar 
Styrelsen stället sig positiv till motionärernas förslag om att införa en årlig 
utmärkelse för STFs fjällstugor. Hur detta ska gå till bör dock ses över.  
 
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med tillägg att kansliet får i 
uppdrag att tillsätta en grupp som ser över formerna för hur utmärkelsen och 
prisutdelningen ska gå till.  
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Motion nr 5 

Återinförandet av ”fria barn i fjällen”. En tidigare inarbetad 
medlemsförmån för barnfamiljer. 
 
Bakgrund 
En tidigare STF medlemsförmån ”fria barn i fjällen” som innebar att barn upp till och 
med 15 år hade fri mat och logi på fjällstationer och fjällstugor i målsmans sällskap, 
togs bort för ett antal år sedan. Jag vill här minnas att förmånen gällde för 1 barn per 
medföljande målsman. Varför STF valde att ta bort denna förmån är för mig okänt.  
 
Slutsats av försämringen 
Enligt min mening har STF genom denna försämring gjort det svårare för barnfamiljer 
rent ekonomiskt att besöka fjällstationer och fjällstugor i STFs regi. Jag menar även att 
STF genom denna handling begränsar förutsättningarna för framtida generationers 
presumtiva fjällvandrare genom att många barnfamiljer i dag inte har råd att planera 
för en fjällsemester. Att begränsa möjligheterna för kommande generationers 
fjällvandrare är enligt min mening även likvärdigt med att begränsa STFs egen 
utveckling.  
 
Motivering för återinförandet av ”fria barn i fjällen”. 
Det framgår tydligt av STFs egen undersökning ”barn i fjällmiljö” ”get real 2015”, att 
barnfamiljer upplever kostnaden som en negativ faktor inför sitt fjällbesök. Några citat: 
”Ytterligare ett hinder för barnfamiljer är kostnaden”, ”genomgående upplevs en 
fjällsemester som väldigt dyr” och ”det är dyrt och lite svårt att förstå varför det kostar 
så mycket” o.s.v.  
 
För att säkra framtida generationers möjligheter och motivation att besöka den svenska 
fjällvärlden och STFs fjällstationer/fjällstugor samt därigenom säkerställa STFs 
framtida utveckling, yrkar jag på STFs Riksstämma 2016: 

− Att STF verkar för återinförandet av medlemsförmånen ”Fria barn i fjällen”. 
Med ”Fria barn i fjällen” menar jag att 1 barn per vuxen/målsman har fri mat 
och logi till och med 15 års ålder. 

− Att återinförandet av förmånen ”fria barn i fjällen” får en hög prioritet och åter 
kan vara gällande senast vid Riksstämman 2018. 

 
Örebro den 2016-01-26 
Robert Sjöström, Medlem 103024811 
Loggatan 13 
702 26 Örebro 
076-7987795, robert.sjostrom@telia.com 



 
 

 11 (17) 
 

Förslag styrelsens svar 
Fria barn i fjällen kom till som en kampanj i Kiruna-Lappland, där STFs 
lapplandsanläggningar deltog. Kampanjen föll så väl ut att detta infördes på 
samtliga egendrivna STF anläggningar året därpå, det vill säga 2007 och så 
småningom även i våra fjällstugor.  
 
Dessförinnan hade: 

• Barn 0-5 år hade gratis logi & 75 % rabatt på mat. 

• barn 6-15 år 50 % rabatt på såväl logi som mat. 

• Barn har idag också rabatt på STFs boenden, rabatten varierar beroende på 
anläggning men är mellan 25-75 % lägre än vuxenpriset. 

 
Styrelsen har förståelse för att ”fria barn i fjällen” var ett uppskattat koncept som 
säkert sågs som en medlemsförmån för många medlemmar. Det finns idag ingen 
plan på att ta tillbaka konceptet ”fria barn i fjällen” istället tar vi fram riktade och 
bra erbjudanden & kampanjer till barnfamiljer samt tittar på hur vi kan hitta andra 
bra medlemsförmåner som kan underlätta för våra barnfamiljer att upptäcka 
Sverige. Att ta fram riktade erbjudanden ingår i den försäljningsstrategi för väglöst 
land som kommer att starta igång under 2016. 
 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad  
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Motion nr 6 

Fjällstugvärdarnas låga arvodering 
 
Bakgrund 
Fjällstugvärdarna är enligt STF att betrakta som arvodister och inte som anställda. En 
stugvärds arbete anses till stor del vara av ideell karaktär och arvoderingen är i dag 
mycket låg. Arbetsuppgifterna för en stugvärd är av skiftande slag och ställer stora 
krav på både fysisk kondition och på psykisk närvaro samt social kompetens i mötet 
med gästerna. Arbetsbördan varierar mellan stugplatserna från att vara mycket stor 
längs den norra delen av Kungsleden till att variera längre söderut i fjällkedjan. Det är 
även viktigt att poängtera att en stugvärd som regel möter långt fler gäster per dag än 
vad som framgår av statistiken för övernattningar, eftersom många gäster endast gör 
korta stopp för att sedan gå vidare. En stugvärd förväntas även vara tillgänglig 24 
timmar per dygn. Någon kontorstid råder inte på fjället.  
 
Slutsats angående stugvärdens arbetsbörda vs aktuell arvodering 
Jag anser att STF under lång tid valt att hålla tillbaka en utveckling av stugvärdens 
arvodering. Detta på grund av ett allt större intresse för att arbeta som stugvärd, vilket 
till sin natur resulterat i att arvoderingen kunnat lämnas oförändrad. En stugvärd fyller 
i dag en allt viktigare funktion och är STFs förlängda arm när det gäller goodwill ute 
på fjället. Stugvärdens ambassadörskap är ovärderligt i mötet med fjällgästerna och ska 
därför i betydligt högre grad än i dag premieras och arvoderas därefter! Att som STF i 
dag väga kvantitet mot kvalitet menar jag kan resultera i att ett redan investerat 
förtroendekapital hos våra fjällgäster i en förlängning kan försämras! 
 
Motivering till att öka stugvärdens arvodering. 
För att säkerställa en hög kompetens och motivation hos framtida stugvärdar och 
därigenom säkerställa nöjda och återkommande fjällgäster samt som en direkt effekt av 
detta även bidra till en solid grund för hela STFs fjällverksamhet, yrkar jag på: 
 

− Att STF senast vid årsskiftet 2016/2017 uppräknar en stugvärds arvodering 
årligen enligt gällande löneutvecklingen för övrig säsongsanställd personal 
inom STFs fjällverksamhet.  

 
Örebro den 2016-02-11 
Robert Sjöström, Medlem 103024811 
Loggatan 13 
702 26 Örebro 
076-7987795, robert.sjostrom@telia.com 
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Förslag styrelsens svar 
Stugvärdarna är en mycket viktig del för att STF även i framtiden ska kunna ge bra 
service och en fin upplevelse för våra medlemmar och gäster i väglöst land. STF är 
en ideell förening med fler än tusen ideellt arbetande krafter vilket är fantastiskt 
och något vi är mycket stolta över. Att därför gå åt motsatt håll och börjar avlöna 
de som idag arbetar ideellt skulle ge fel signaler.  
 
Idag erhåller stugvärdarna en symbolisk summa för att täcka kostnader i samband 
med sitt ideella uppdrag. Kostnadsersättningen är idag baserad på stugans 
omsättning varför den skiljer sig något mellan olika stugplatser. Denna ersättning 
är inte att likställa med lön hos en anställd inom STF. Styrelsen anser att det är 
viktigt att fortsätta måna om det ideella arbetet och intresset för att arbeta ideellt 
inom STF är stort. Störst är intresset för att vara just stugvärd och det är fantastiskt 
att så många är beredda att själva stå för kostnader för sin utbildning till stugvärd 
och därefter lägga flera veckor av sin lediga tid på att finnas till för att serva våra 
medlemmar när de kanske upplever fjällen för första gången. Vi ser inte heller 
stugvärdsuppdraget som ett arbete man återkommer till årligen och har förtur på. 
Utan målsättningen är att vi skall ge fler chansen att prova på att vara stugvärd.  
 
Intresset för att renovera våra fjällstugor genom dugnadsarbete är också stort och är 
ett arbete som utförs helt utan ekonomisk ersättning. Och i våra lokalavdelningar 
läggs det ner åtskilliga timmar av arbete, även det helt ideellt. 
 
Utifrån detta anser styrelsen att en årlig höjning av stugvärdarnas ersättning vore 
att gå åt fel håll. 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 
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Motion nr 7 

Kulturarvet Pålnoviken – Upprustning/nybygge av  
STF stuga 
 
BAKGRUND 
STF stuga i Pålnoviken vid Torneträsk NV ände har ett mycket vackert läge och 
området har stort kulturellt värde. Stugan ligger längs Nordkalottleden. Talma 
sameby hade här ett stort viste. I närheten finns den samiska offerplatsen 
Pålnovuoddo samt ett stort fångstgropsystem med minst 210 fångstgropar från 
renjägarskedet som föregick renskötselns tid. Från offerplatsen har minst fyra seitar 
avlägsnats, varav en finns i Kiruna. Under beredskapskapsåren 1940-1945 byggdes 
här en försvarsställning och militär trupp bevakade gränsen mot Norge och bistod 
flyktingar. Resterna av befästningarna kan fortfarande besökas. STF gjorde dagliga 
båtturer sommartid till Pålnoviken, under den tid som STF bedrev båttrafik på 
Torneträsk. Området är fortfarande mycket välbesökt både sommar som vinter. 
 
Ägarförhållanden och underhållsansvar har varit ifrågasatt och under diskussion. 
 ”STF har här inköpt en militärbarack, vilken kommer att inredas till 

turiststuga” ( Fjällturer i norra Lappland, STF 1948) 
 ”1956…..och Pålnoviksstugan repareras” ( Abisko turiststation-de första 

hundra åren, STF 2002)  
 I rapporten 1980 från Nordkalottkommitténs arbetsgrupp för utredning av 

ett samordnat vandringslednät på Nordkalotten – ”Vandringsleder på 
Nordkalotten” anges stugans ägare vara STF. Nordkalottleden invigdes vid 
Treriksröset av Sveriges och Norges kungar samt Finlands president den 2 
september 1993. 

 I STF:s årsbok 2005 ”Älskade fjäll” står ”Stuga vid Torneträsk västra ände. 
Ett rum med sex bäddar. Nu privat?” (mitt frågetecken) 

 
Det långvariga ägaransvaret för STF torde vara obestridligt. 
 
Stugan är nu i mycket dåligt skick men fortfarande märkt med STF. I förhållande 
till de närliggande norska stugorna – Lappjordhyttene -  är standarden mycket 
dålig. 
 
Kiruna lokalavdelning (tidigare kretsen) har med begränsade medel och enbart 
ideella krafter gjort mindre renoveringar och underhållsarbeten samt utfört årliga 
”inspektioner”. 
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Lokalavdelningen har insänt förslag till de mest nödvändiga och brådskande 
underhållsåtgärderna, som måste ske. STF centralt har ställt i utsikt att åtgärder för 
50 000 SEK skulle kunna ske. Det är helt otillräckligt! 
 
FÖRSLAG 
För att bevara och tillgängliggöra kulturarvet Pålnoviken samt möjliggöra en 
acceptabel övernattningsstuga längs Nordkalottleden vid Torneträsk, förslår jag att 

− Pålnoviksstugan åter officiellt intas i STF register över fjällstugor 
− Stugan rustas eller nybyggs till motsvarande standard som gäller för STF 

övriga fjällstugor 
 

 
Björn Lundquist, medlemsnummer 054 9 502 311 
Glimmervägen 54 
981 40 Kiruna 
 
 
 

Förslag styrelsens svar 

I det strategiarbete som gjordes under 2015 för Väglöst land är ett av 
fokusområdena just var vi ska finnas med våra fjällstugor i framtiden. De åtta 
fokusområdena är prioriterade och just detta område är inte med i planen för 2016. 
Etablering av stugor eller avetablering måste ses i ett större sammanhang än en 
enskild stuga. I detta fall handlar det om också om båttrafik och även en strategi 
hur vi i framtiden ska se på Nordkalottenleden. Pålnoviksstugan kommer därför att 
ingå i arbetet när vi påbörjar genomlysningen av våra fjällstugor med start 2017. 
 
Ingen av STFs fjällstugor utan stugvärd, till exempel Jieprenjåkk eller Stora 
Sjöfallet, finns idag presenterad i STFs boendeguide Upptäck Sverige eller på STFs 
hemsida. 
 
Styrelsen föreslår stämman att motionen ska anses besvarad 
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Motion nr 8 

OHÄMMAD SKOTERKÖRNING 
 
BAKGRUND 
Så här skriver naturvårdsverket på hemsidan;” Att köra snöskoter ingår inte i 
allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark. Bäst 
är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, 
förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.” 
Generellt gäller också en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. 
 
Alla som färdas på skidor och snöskoter i vår fjällvärld vet idag att 
hastighetsbegränsningen konsekvent överskrids, skoterleder lämnas, 
förbudsområden respekteras inte och att det alltmer utbreder sig ett ohämmat sätt 
att hålla på med skoterkörning upp och ner för fjällbranter. Fjällvärlden har blivit 
en tummelplats för ohämmad motorkörning som till sina former vida överträffar 
skotertävlingar inom reglerade tävlingsområden. 
 
Få överträdelser beivras och leder till juridiska påföljder. 
 
Inga myndigheter tycks ännu på allvar vilja, våga eller bemöda sig om att göra 
något åt denna succesiva ”förstörelse” av vår fjällmiljö vintertid med oöverskådbar 
påverkan på fauna, flora och möjligheten att kunna behålla vår storslagna 
fjällmiljö. 
 
FÖRSLAG 
STF värnar om bullerfri miljö och bevarande av vår fjällmiljö varför jag föreslår att 

− Riksstämman ger styrelsen uppdraget att tillsammans med övriga berörda 
ideella organisationer verka för lagstiftning och andra begränsningar som 
sätter stopp för alla former av ohämmad skoterkörning och utövande av 
motorsport med snöskoter i fjällmiljö 

− Som möjlig ”ersättning” till skoterentusiasterna föreslås inrättandet av ”fun 
parks” (eller vad det nu skall kallas) inom begränsade och tydligt 
avgränsade områden där skoterkörning kan ske på egen risk och med minsta 
möjliga skada för flora och fauna 

− Styrelsen skall verka för att hastighetsbegränsningen för snöskotrar skall 
sänkas till 50 km/tim. 

 

 
Björn Lundquist, medlemsnummer 054 9 502 311 
Glimmervägen 54, 981 40 Kiruna 
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Förslag styrelsens svar 
STF har ett starkt åtagande att verka för en bullerfri miljö i fjällen för det rörliga 
friluftslivet. Skoterfrågan är omdebatterad och STFs ställningstaganden framgår av 
riktlinjerna för turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor. STF slår vakt om 
möjligheten att uppleva bullerfri natur, vilket bland annat betyder att 
snöskoterkörning bör begränsas till leder när fri körning upplevs som störande, att 
skoterleder bör separeras från markerade skidleder, och att vissa värdefulla 
sammanhängande natur- och friluftsområden bör vara helt fredade från nöjesåkning 
med skoter. Styrelsen ser positivt på att samarbeta med andra organisationer och 
myndigheter kring skoterfrågan, något som redan sker genom Svensk Friluftsliv.  
 
Gällande fartbegränsningar för skoter menar styrelsen att detta bör lämnas till 
berörda myndigheter att bedöma och besluta om då lämpligheten med olika 
hastigheter kan skilja sig från olika leder och områden. Vad gäller inrättande at 
Fun-parks ser inte styrelsen detta som en fråga för STF att driva. 
 
Styrelsen föreslår stämman 

− Att bifalla första att-satsen 
− Att avslå andra och tredje att-satsen 

 
 
 
 
 
 



 
VALBEREDNINGENS 

FÖRSLAG 
Riksstämma 2016 

 

 
 

 
Dagordningspunkt 14-18 

 

 

Valberedningens förslag 

Styrelseledamöter 
Mandatperioden går ut vid riksstämman 2016 för samtliga ledamöter. Den nya 
mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman 2018.  
 
Valberedningen föreslår:  
Peter Nygårds som ordförande (omval) 

Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) 

Helene Beer som ledamot (omval) 

Peter Fredman som ledamot (omval) 

Lena M Lindén som ledamot (omval) 

Anna Klingspor som ledamot (omval) 

Tomas Bergenfeldt som ledamot (nyval) 

Pia Jönsson Rajgård som ledamot (nyval) 

Helén Silverstolpe som ledamot (nyval) 

Valberedningen har som tidigare strävat efter att styrelsens ledamöter ska ha 
intresse och engagemang för de ideella värden och den föreningskultur som STF 
och dess medlemmar står för. Dessutom ska styrelseledamöterna sammantaget 
tillföra STF nödvändig kompetens i fråga om STFs ideella mål, affärsverksamhet, 
kultur och natur samt ha en viss geografisk spridning. 
 
Vid riksstämman 2014 företogs bara ett nyval. Valberedningen anser att 
förnyelsetakten bör öka något. Dessutom har valberedningen varit angelägen att 
tillföra styrelsen några personer med gedigen erfarenhet från företagsamhet i 
turismbranschen men med samma ideella inriktning som STF står för (Tomas 
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Bergenfeldt och Pia Jönsson-Rajgård) samt från strategisk fastighetsförvaltning 
(Helene Silverstolpe), där STFs kompetens behöver förstärkas. De har också 
förklarat sig ha möjlighet att ge styrelsearbetet i STF hög prioritet. 
 
Peter Nygårds, ordförande (omval som ordförande)  
Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Han 
har varit statssekreterare i Näringsdepartementet och VD för Svensk Kärnbränsle-
hantering. Från 2003 arbetade han som direktör på Swedbank med ansvar för bl.a. 
public affairs. 2010 slutade han sin anställning i Swedbank och är nu seniorråd-
givare och konsult åt flera uppdragsgivare i offentlig och privat sektor. Peter är 
också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Ecoclime AB. Han är 
styrelseledamot i Svenska Miljöinstitutet samt ordförande i dess ägarstiftelse. Peter 
är född 1950, bor i Stockholm och är ledamot i STFs styrelse sedan 2004. 
 
Med egna ord:  
Inom det fält som STF verkar – turismen – har det skett en dramatisk utveckling. 
Nu är besöksnäringen en av världens mest expansiva branscher. STF som ideell 
organisation verkar i en allt mer kommersialiserad värld. För mig är det viktigt att 
hitta STF:s roll i denna miljö. Hur ska vi även fortsättningsvis vara en attraktiv 
ideell förening för medlemmar som vill kunna vistas i och upptäcka den natur och 
kultur som finns runt omkring oss. Vi måste utveckla STFs verksamhet så att vår 
särart är tydlig och framgångsrik i en starkt kommersialiserad turistbransch. 
Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för detta.  
 
Ingrid Petersson, vice ordförande (omval som vice ordförande) 
Ingrid Petersson, född 1958, är generaldirektör för forskningsrådet Formas som 
finansierar forskning för en hållbar utveckling. Hon är civilekonom och har bland 
annat arbetat på finans-, miljö- och socialdepartementen. Under åren 1998–2002 
var hon överdirektör i Riksförsäkringsverket och 2002–2006 statssekreterare i 
Jordbruksdepartementet. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom 
AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i 
aktiebolag.  Idag är hon bl.a styrelseledamot i Stockholm Environment Institute och 
ledamot av regeringens delegation för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen - 
Agenda 2030. Ingrid bor i Stockholm men är född och uppvuxen i Småland där hon 
tillbringar en stor del av sin fritid. 
 
Med egna ord: 
En av de viktigaste uppgifterna de kommande åren blir att fortsatt stärka STFs 
ekonomi så att investeringar kan göras inför framtiden. Detta kommer att kräva 
insatser inom många områden.  STF måste vara en attraktiv organisation för att 
behålla och öka antalet medlemmar. Antalet gästnätter måste öka där ett gott 
samarbete med franchisetagarna är helt centralt och nya intäktskällor bör fortsatt 
komma till exempelvis i form av sponsring och crowd-funding. STF har en vision 
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som tilltalar många, men i dagens hårda konkurrens både vad avser boende och 
aktiviteter måste vi hela tiden utveckla vårt erbjudande så att vi upplevs som 
professionella och prisvärda och att vi som en demokratiskt styrd 
medlemsorganisation tillför något extra. STF måste vara en stark röst för hållbar 
turism. 
 
Helene Beer (omval)  
Helene Beer är född 1977 och bor i Stockholm, där hon är VD för STF Zinkens-
damm på Södermalm. Det är en anläggning med 150 rum som innefattar vandrar-
hem, hotell, konferens och restaurang. STF Zinkensdamm har varit franchisetagare 
till STF sedan 1979 och är idag den största franchisetagaren sett till antal 
gästnätter.  Som VD har Helene totalansvar för verksamheten och djup kunskap om 
att äga och driva vandrarhem. Helene blev 2007 invald i franchiserådet och är 
därigenom väl förankrad bland STFs franchisetagare. Hon är också aktiv inom 
Storstadsgruppen, ett nätverk för de största franchisetagarna inom STF. Helene har 
ett passionerat idrottsintresse, framförallt för fotboll som hon själv spelat i många 
år.  
 
Med egna ord:  
Mitt specialområde inom styrelsen rör frågor kring logi och franchise. Logiverk-
samheten är oerhört viktig för STFs vision: att få folk att upptäcka Sverige. Utan 
alla fantastiska anläggningar runt om i landet skulle det uppdraget, liksom ny-
medlemsrekryteringen, bli svårt att klara. Därför vill jag verka för att tydligare 
lyfta in dessa frågor i styrelsearbetet och bidra till ett bra samarbetsklimat mellan 
styrelsen och franchisetagarna.  
 
Peter Fredman (omval)  
Peter Fredman är professor i naturturism och verksam vid Mittuniversitetet i 
Östersund (turismforskningsinstitutet ETOUR) samt Norges Miljö- och 
Biovetenskapliga Universitet (NMBU) söder om Oslo. Utbildad jägmästare och 
journalist, doktor i skogsekonomi samt docent i turismvetenskap. Peter har också 
tidigare arbetat på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Under större delen av 
sitt yrkesliv har han varit verksam i olika forsknings- och utvecklingsprojekt med 
inriktning mot bland annat fjällturism, besöksmätningar, nationalparker, deltagande 
i friluftsliv och dess ekonomiska effekter samt företagande inom naturturism. Han 
var 2006–2012 ansvarig för forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” och 
har medverkat i utformning och uppföljning av den nationella friluftspolitiken. 
Peter är medförfattare till flera böcker om friluftsliv och har en stark drivkraft för 
förmedling av ny kunskap. Privat har han ett stort intresse för friluftsliv i olika 
former, gärna till fjälls eller i kajaken. Peter har gått Ideell Arenas program för 
strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Han är född 1965. 
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Med egna ord: 
Jag vill verka för att STF utvecklas både som medlemsorganisation och ledande 
aktör inom svensk turism. Två roller som ger föreningen en spännande position 
men också innebär stora utmaningar. Medlemmarnas intressen ska vara styrande 
samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en allt mer föränderlig omvärld, 
nya friluftsvanor, nya sätt att engagera sig och turistnäringens villkor. En ekonomi 
i balans och satsningar på fler medlemmar, särskilt yngre och nya grupper av 
friluftsutövare, bör vara i fokus. STF ska underlätta för människor att upptäcka 
Sveriges många fantastiska natur- och kulturturattraktioner så att fler väljer att 
turista i Sverige. Det är också viktigt att ta till vara på den ideella kraft som finns i 
föreningen. De materiella och personella resurser STF har inom vandrarhem, fjäll- 
och lokalföreningsverksamhet kan med rätt satsningar bidra till berikande 
upplevelser hos allt fler, en bättre folkhälsa och en hållbar turismutveckling. Jag 
anser att STF:s riktlinjer och särart som förening tydligare ska lyftas fram under 
de kommande åren. 
 
Lena M Lindén (omval) 
Lena M Lindén är född i Skövde 1949 och numera bosatt i Kungshamn i Bohuslän. 
Hon är utbildad zoolog (ekolog) vid Göteborgs universitet och blev 2004 heders-
doktor vid naturvetenskapliga fakulteten där. År 1988 utsågs Lena till verkställande 
direktör för att skapa och bygga upp Stiftelsen Nordens Ark nära Smögen, en 
anläggning för utrotningshotade djur. Nordens Ark invigdes år 1989. Nordens Ark 
är öppet alla årets dagar och har utvecklats till ett besöksmål med 100 000 gäster 
per år och är numera också fält- och forskningsstation under Göteborgs Universitet 
och Sveriges Lantbruksuniversitet. Lena, som alltjämt är VD vid Nordens Ark, har 
även ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag inom naturskydd och 
bevarandebiologi. Lena är gift med Svante och har tre vuxna barn. Ända sedan hon 
gick i skolan har hon ägnat sin fritid åt att titta på fåglar, vandra i fjällen på 
somrarna och vara en aktiv fältbiolog.  
 
Med egna ord: 
Min förhoppning är att jag skall kunna bidra till att STF hjälper fler människor att 
våga sig ut i naturen. Jag vill satsa på att få fler medlemmar i STF genom att rikta 
oss mot grupper som är ovana och osäkra att vistas ute i naturen. Alltför många 
väljer bort naturupplevelser på grund av att de tror att det krävs så mycket och att 
de måste ha extrem och dyr utrustning. I de grupperna tror jag att STF har en 
potential att hitta nya medlemmar. På sikt är det ett win-win arrangemang som jag 
gärna är med och driver! En annan av mina hjärtefrågor, som nu är på god väg att 
lösas, är Backåkra! 
 
Anna Klingspor (omval) 
Anna Klingspor är skåning boende i Stockholm. Hon är född 1959 och civileko-
nom. Anna har arbetat med varumärkesfrågor och affärsutveckling under hela sitt 
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yrkesliv, både som anställd på bl.a. Arla Foods, Vin&Sprit och Ramlösa, samt som 
partner på duktiga konsultbyråer. Idag arbetar Anna tillsammans med strategibyrån 
Evidence och designbyrån Bold, båda del av det internationella nätverket North 
Alliance, NoA. Anna kombinerar rollen som rådgivare med en handfull 
styrelseuppdrag och har styrelseerfarenhet från olika typer av organisationer, både 
små och stora bolag, noterade bolag, statliga bolag, ägarledda bolag och inte minst 
ideella och idéburna föreningar. Sitt ideella engagemang har Anna haft i många år 
och var ordförande för Friskis&Svettis-rörelsen i nästan 10 år. Friskis&Svettis är 
en av Sveriges största medlemsorganisationer med 540.000 medlemmar och över 
150 lokalföreningar. Som fritidssyssla har Anna under många år hyrt ut hus till 
utländska turister i Stockholms skärgård och är engagerad i turistisk utveckling. 
 
Med egna ord: 
Efter att ha varit verksam i STFs styrelse under en mandatperiod är det med 
stolthet och ödmjukhet jag ser tillbaka på de senaste två årens insatser. 
Utvecklingen av STFs fjällverksamhet och aktiv kommunikation av hela STFs 
verksamhet har med framgång bidragit till STF ändamål ”att skapa möjligheter till 
natur- och kulturturism i Sverige”. Men vi vill nå fler! Och den nedåtgående 
medlemsutvecklingen måste brytas! För detta behöver STF en stabil ekonomi och 
fortsätta att utvecklas som en mötesplats mellan olika människor men även mellan 
olika kulturer, där gemensamma aktiviteter och naturupplevelser utgör ett viktigt 
kitt. Något som projekten Get Real och Tillsammans har visat med stor framgång. 
 
Tomas Bergenfeldt (nyval) 
Tomas Bergenfeldt är en 63-årig stockholmare, ursprungligen civilingenjör, men 
endast med några få år i byggbranschen efter studierna. Nyfikenhet på världen, och 
en önskan om att låta fler människor få uppleva den än genom traditionella 
turistresor, resulterade i företaget Äventyrsresor. Äventyrsresor var då på många 
sätt pionjärer med det som senare betecknades som ”ekoturism”. De hade också ett 
framgångsrikt flerårigt samarbete med STF om kryssningar till Antarktis. Efter ett 
20-tal år ville han fokusera på marknadsföring av vår underutnyttjade fina svenska 
natur. Han startade Stockholm Adventures med både svenskar och utländska 
besökare som målgrupp. De senaste tre åren har han jobbat med fysisk aktivitet, 
hälsa och friluftsliv inom Stockholms läns landsting. Nyligen återgick Tomas till 
det egna företaget med samma inriktning, men med betoning på naturturism. Han 
har sedan starten varit delaktig i Ekoturismföreningen och kvalitetsmärkningen 
Naturens bästa. Tomas är också engagerad i Naturskyddsföreningen.  
 
Med egna ord: 
Det måste bli lättare att hitta ut i vår natur! Jag vill göra vandring och annat aktivt 
friluftsliv än mer lockande genom bl a ökad service i STF:s fjällstugor. Dessutom 
bör vi tillsammans med andra turistaktörer göra cykel- och låglandsleder 
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attraktivare genom att mer tydligt koppla vandrarhem, andra enklare boenden och 
annan service till lederna. 
 
Pia Jönsson Rajgård (nyval) 
Pia Jönsson Rajgård är född 1955 och uppvuxen i Skåne. Hon har lång erfarenhet 
från ledande positioner i hotellföretag i Norge, Sverige och Ryssland. Pia har 
öppnat fyra hotell, varav två i Ryssland. Hon drev sedan 1992–2000 framgångsrikt 
ett eget tillväxtföretag i resebranschen i Ryssland. Pia var 2007–2008 chef för den 
dåvarande vandrarhemsavdelningen på STF. Sedan 2008 är Pia VD för Tourism in 
Skåne AB, det regionala bolaget med ansvar för turism och besöksnäringsfrågor i 
Skåne. Pia arbetar i denna roll nationellt och internationellt med turism- och 
besöksnäringsfrågor och har ett mycket stort kontaktnät både nationellt och 
internationellt. Hon avgick nyligen som ordförande för Svenska Ekoturism-
föreningen efter fyra år på den posten. Pia har haft en rad styrelseuppdrag i både 
offentliga och privata aktiebolag samt organisationer. Pia bor med familjen på en 
gård på Österlen i Skåne. 
 
Med egna ord: 
Jag vill verka för att STF på ett hållbart sätt kan ta sig an och lösa de utmaningar 
föreningen och bolaget står inför. STF har en stor möjlighet att ytterligare 
förstärka tätpositionen i den svenska besöksnäringen kring natur- och 
kulturupplevelser och att vara den naturliga kunskapsbäraren och 
”upplevelseskaparen”. Jag vill bidra med min långa erfarenhet från 
besöksnäringen, en mycket god insikt i både den offentliga och den ”ideella 
världen” kombinerat med ett starkt engagemang och mycket energi. 
 
Helén Silverstolpe (nyval)  
Helén Silverstolpe är 53 år samt född och uppvuxen i Malmö. Helén bor i 
Stockholm sedan 30 år tillbaka efter att ha avslutat sina marknadsförings- och 
ekonomistudier vid Universitet i Växjö. Efter studierna arbetade Helén ett par år 
inom reklambyråbranschen med inriktning som copy. Efter ändrad 
karriärsinriktning under tidigt 90-tal till lokalplanering och inredning för offentlig 
miljö valde Helén att fördjupa och utveckla sin kunskap inom fastighetsbranschen. 
Under dryga 17 år har Helén arbetat med strategisk fastighetsrådgivning för bolag 
och organisationer med större fastighetsportföljer. Helén var under många år 
ansvarig på Newsec Corporate Services, en verksamhet med fastighetsrådgivning 
för de bolag och organisationer som inte har fastigheter som sin kärnverksamhet, 
bland Heléns uppdragsgivare återfinns Sandvik, Telenor m.fl. För ca 1 år sedan 
rekryterades Helén till TeliaSonera i en koncernfunktion med ansvar för att 
strukturera och styra beslutsprocesser med målsättning att optimera TeliaSoneras 
Globala fastighetsportfölj, i nuläget ca 2,8 miljoner kvm ägda och hyrda lokaler i 
17 länder. Helén har lång och omfattande erfarenhet av att driva hyresförhandlingar 
och strategiska fastighetsbeslut med verksamhetens krav i fokus. 
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Med egna ord:  
Som styrelsemedlem i STF kommer jag bidra med min kunskap och erfarenhet för 
att STF ska bli och vara en stark motpart vid hyresförhandlingar, 
projektgenomförande, transaktioner, upphandling av konsulter m.m. Jag vill bidra 
med och skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna arbeta proaktivt och 
strategiskt med fastighetsfrågor utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt. 
Jag kommer kunna utmana och stötta i hur investeringar i fastigheter hanteras och 
vara ett stöd till STFs ledning då de ställer krav på fastighetsägare, byggare m.fl. 
Att upprätta en långsiktig strategisk plan för verksamhetens fastigheter och lokaler 
ser jag som en nyckel till att säkerställa högkvalitativa etableringar i rätt lägen 
som bidrar till verksamhetens lönsamhet. Jag reser väldigt mycket, både i tjänsten 
och privat, och jag ser fram emot att bidra i verksamhetsutvecklingen av 
erbjudandet till kund. På fritiden är jag mycket aktiv och spenderar en hel del tid i 
skärgården på sommaren och i fjällen på vintern. 
 

Revisorer 
Mandatperioden för revisorerna är två år. Utseendet av de auktoriserade revisorerna 
har föregåtts av en upphandling, gjord av styrelsen. 
 
Valberedningen föreslår:  
Ordinarie revisorer 
Auktoriserad revisor:   Jonas Grahn (omval) 
Lekmannarevisor:   Börje Nieroth (omval) 
 
Revisorssuppleanter  
Auktoriserad revisor:  Anna Wergelius (nyval) 
Lekmannarevisor:   Kerstin Sandin (omval) 
 
Jonas Grahn är auktoriserad revisor hos PwC, Stockholm. Han har specialiserat sig 
på revision av ideella organisationer och ingår i ledningen för den 
specialistavdelning för revision av ideella organisationer som bildats inom PwC.  
 
Anna Wergelius är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Även Anna har 
specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i 
specialistavdelning för revision av ideella organisationer inom PwC.  
 
Börje Nieroth är fil.kand. med företagsekonomisk inriktning. Han har från 1988 till 
pensioneringen varit anställd i Riksrevisionsverket som ansvarig revisor för många 
länsstyrelser och har dessutom varit uppdragsledare för granskningen av flera tunga 
myndigheter. Hän är kassör i STF Södra Vätterbygden.  
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Kerstin Sandin har arbetat som godkänd revisor hos Grant Thornton fram till 
pensioneringen. Hon är kassör i STF Gästrikland. 
 

Ombud till bolagsstämman i STFs bolag och för bildande av 
representantskap 
Mandatperioden för ombuden är två år. Stadgarna innehåller för närvarande inte 
någon spärr mot omval efter ett visst antal mandatperioder. 
Samtliga föreslagna är valda ombud fram till 2018 års riksstämma. 
 
Valberedningen föreslår:  
Magnus Ericsson (omval), Strängnäs, ordförande i STF Strängnäs Turistförening 
 
Curth Eriksson (nyval), Växjö, ordförande i STF Värend 
 
Nicky Eby (nyval), Krokom, tidigare platschef inom STF i Saltoluokta och Abisko, 
direktör på Scandic Östersund Syd 
 
Greger Mellbert (nyval), Mora, ordförande i intresseföreningen Fjällstugvärdarna 
 
Lisa Hammar (nyval), Norrköping, styrelseledamot och programansvarig i STF 
Brålanda  
 

Ledamöter i Nomineringskommittén 
Enligt nuvarande stadgar ska 15 ledamöter väljas. Styrelsen har emellertid 
föreslagit en stadgeändring, som kan komma att antas med omedelbart 
ikraftträdande, enligt vilken ingen nomineringskommitté ska väljas vid 2016 års 
representantskap, eftersom ombuden vid 2016 års stämma föreslås vara ombud 
även vid 2018 års stämma. Nedanstående förslag förutsätter att styrelsens förslag 
inte vinner tillräcklig majoritet för omedelbart genomförande utan att nu gällande 
stadgar ska följas vid 2016 års representantskap.  
 
Valberedningen föreslår: 
Norrland:  
Tord Kågström (omval), Kiruna,  
Tomas Svanström (omval), Östersund,  
Anita Österholm (omval), Härnösand,  
Merja Bergvall (nyval), Abisko  
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Svealand:  
Birthe Persson (omval), Vålberg 
Anders Hagström (omval), Örebro,  
Birgitta Beiron (omval), Sala,  
Olle Rydell (nyval), Borlänge 
Richard Scharff (nyval), Stockholm 
Andreas Lindell (nyval), Vaxholm  
 
Götaland:  
Curth Eriksson (omval), Växjö 
Anita Högegård (omval), Partille 
Susanne Andreasson (nyval), Borås 
Camilla Jönsson (nyval), Höör 
Hanseric Jonsgården (nyval), Tomelilla  
 
Arbetsgruppen: 
Anita Österholm, ordförande 
Anita Högegård, vice ordförande 
Camilla Jönsson 
Richard Scharff 
Tomas Svanström 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Valberedningens arbete är härmed avslutat.  
Torgny Håstad, ordförande, Ola Bergqvist, Christina Frimodig, Pia Jönsson 
Rajgård och Gunnel Ragnhult  
 
 
 
 
 
Anmärkning:  
Pia Jönsson Rajgård har inte deltagit i valberedningens arbete rörande 
styrelseledamöter, sedan hennes namn aktualiserats för nominering. 
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