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  Protokoll fört vid Svenska 
    Turistföreningens riksstämma på 
    Såstaholm i Täby, lördagen den 14 och 
    söndagen den 15 maj 2016 
 
 
 
 
Mötets öppnande 
 
STFs styrelseordförande Peter Nygårds hälsade ombud, gäster och personal från kansliet 
välkomna till riksstämman. Därefter höll han ett kort anförande och avslutade med att förklara 
stämman öppnad. 
 
 
§ 1 
Val av mötesordförande och sekreterare 
Till ordförande för stämmoförhandlingarna valdes Helene Gestrin och till sekreterare valdes 
Sara Wangler. Bisittare vid förhandlingarna var Anna Heimersson. 
 
 
§ 2 
Val av två justerare och två rösträknare 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Bengt Marsh och Ulla Bång. 
 
 
§ 3 
Godkännande av röstlängd (bilaga 1) 
En förteckning över ombud, valda enligt STF stadgar § 5, hade upprättats och förteckningen 
innehöll även röstberättigade styrelseledamöter. Antal närvarande under lördagen den 14 maj 
var 55 ombud och 8 styrelseledamöter.  
 
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden.  
 
 
§ 4 
Riksstämmans utlysande 
Skriftlig kallelse till riksstämman hade sänts till ombuden enligt stadgarnas § 6 (sändes per 
post den 20 april 2016).  
 
Riksstämman fastslog att kallelse skett på stadgeenligt sätt. 
 
 
§ 5 
Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning 
Till arbetsgrupp för att bereda val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
föreslogs:  

• Curth Eriksson (sammankallande för gruppen) 
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• Nicky Eby 
• Ola Abrahamsson 
• Merja Bergvall 
• Åsa Redin 

 
Riksstämman beslutade att utse ovanstående personer till arbetsgrupp för att bereda val av 
valberedning. 
 
 
§ 6 
Fastställande av dagordning 
Riksstämman beslutade att fastställa den presenterade dagordningen. 
 
 
§ 7 
Styrelsens årsberättelse för 2015 med redogörelse för innehåll och omfattning av 
verksamheten. 
Mötesordföranden lämnade ordet till GS/VD Magnus Ling. 
 
GS/VD gjorde en redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten för 2015. 
 
 
§ 8 
Revisorernas berättelse 
Auktoriserad revisor Jonas Grahn informerade om revisionsarbetet som genomförts 
tillsammans med den förtroendevalda revisorn Börje Nieroth. Han redogjorde även för 
revisionsberättelsen. 
 
Av revisionsberättelsen framgår följande uttalanden:  
 
Angående Årsredovisningen och koncernredovisningen  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  
 
Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen och koncernen. 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Turistföreningen för år 2015. 
 
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
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§ 9 
Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
och för 2015 års förvaltning 
 
Riksstämman beslutade 

− Att fastställa resultat- och balansräkning för 2015 års förvaltning gällande både 
föreningen och koncernen.  

− Att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av Svenska 
Turistföreningen, inklusive Den svenska ungdomens färdefond och STFs stipendiefond 
för vetenskapliga undersökningar under 2015.  

− Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
 
§ 10 
Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år 
GS/VD föredrog STFs verksamhetsplan och budget för 2016.  
 
 
 
§ 11 
Information och beslut om arbetsformer för riksstämman  
Mötesordföranden lämnade över ordet till Anna Heimersson som föredrog arbetsformen för 
stämman, en kombination av samlad debatt i plenum och metoden påverkanstorg. En 
presentation av inflytandepunkterna gjordes, därefter föreslogs följande personer till 
redaktionsutskottet:  

• Helene Gestrin, mötesordföranden 
• Ingrid Petersson, STFs styrelse 
• Curth Eriksson, ombud 
• Sara Wangler, STFs kansli 
• Anna Heimersson, STFs kansli 

 
Riksstämman beslutade att jobba enligt arbetsformen med debatt i plenum samt 
påverkanstorg och valde redaktionsutskott enligt förslaget. 
 
Därefter beslutade stämman att ajournera förhandlingarna till söndag morgon. 
 
 
Söndagen den 15 maj 2016 
Förhandlingarna återupptogs och röstlängden kvarstod med 55 ombud och 8 
styrelseledamöter då ingen anmält att de avvikit.  
 
Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden.  
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§ 12 
Beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman (bilaga 2) 
 
12.1. Styrelsens förslag till justerad bolagsordning 
 
Styrelsens förslag (utdrag ur bolagsordningen): 
§ 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. 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till justerad bolagsordning.  
 
 
12.2. Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2017-2018 
 
Styrelsens förslag: 
Att riksstämman ger styrelsen mandatet att fatta beslut om höjning av medlemsavgifterna till 
högst nedanstående belopp. Om höjning av medlemsavgifter sker ska detta beslut tas med 
beaktande av föreningens behov av ekonomiskt utrymme för verksamhetens utveckling och 
fastighetsunderhåll. 

Förslag till medlemsavgifter (tak) 
Medlemskategori  Avgift idag Förslag avgifter 
Vuxen  (26 år -)  295 kr  325 kr  (+ 30 kr) 
Ungdom  (16-25 år)  150 kr  150 kr  (+/-0 kr) 
Barn  (5-15 år)   30 kr  30 kr    (+/-0 kr) 
 
Maxpris hushåll: 
Familjepris   450 kr 550 kr   (+ 100 kr) 

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag  
 
Tilläggsyrkande C 

− Att avslå styrelsens förslag att höja medlemsavgiften för familj till 550 kronor. 
Förslag familjepris 500 kr. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2017-2018 och 
avslå tilläggsyrkande C. 
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12.3. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2016-2018 
 
Styrelsens förslag: 
§ 1 Ändamål och uppgifter 
Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och möjligheter 
till natur- och kulturturism i Sverige. 
 
STF gör detta genom att: 
• främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur; 

• värna och informera om 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. 
 
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 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.   
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Huvudyrkande 
− Att bifalla styrelsens förslag 

 
Tilläggsyrkanden C 

− Att följande text läggs till (understruket): … engagerar sig ideellt och i våra aktiviteter 
samt ytterligare stärka och stödja lokalavdelningarnas arbete.  

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2016-2018 
och avslå tilläggsyrkande C. 
 
 
12.4.1. Styrelsens förslag till reviderade stadgar 
 
Styrelsens förslag: 
§ 1 Ändamål och uppgifter 
Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och 
möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. 
 
STF gör detta genom att: 
främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur; 

värna och informera om 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 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 
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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 
– 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. 
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§ 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. 
 
§ 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.  
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Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott. 
 
§ 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. 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att förutom de 50 ordinarie ombuden ska minst 10 suppleanter utses.  
− Att suppleant till medlemsombud har närvaro och yttranderätt men inte rösträtt vid 

riksstämman.  
− Att om ett ordinarie ombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt förhinder 

ska den suppleant som står närmast i ordning erbjudas den ordinarie ombudsplatsen. 
 
Tilläggsyrkande E 

− Att i §8 görs följande ändring: Förslag på medlemmar…. Bör vara denna….: Ändras 
till skall vara… denna tillhanda. 

 
(För ändring av eller tillägg till STFs stadgar fordras beslut med minst två tredjedels majoritet 
alternativt minst enkel majoritet vid två på varandra följande riksstämmor enl § 16.)  
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar med 2/3 majoritet 
samt att anse de reviderade stadgarna omedelbart justerade.  
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Riksstämman beslutade genom enkel majoritet att bifalla tilläggsyrkande B med förslag från 
de som skrivit yrkandet att uppdra åt styrelsen att formulera stadgarna angående suppleanter 
och redovisa det till medlemsombuden senast 30/6 2016. Stämman ska anta samma ändringar 
i stadgarna på nästkommande stämma med enkel majoritet för att dessa ska börja gälla. 
 
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande E. 
 
 
12.4.2.1. Styrelsens förslag till förslag, nominering och val av medlemsombud inom STF 
 
Styrelsens förslag: 
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. 
 
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. 
 



 11 

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.  

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att antalet valda ombud ska vara 50 med minst 10 suppleanter. 
 
Tilläggsyrkande D 

− Att stycket om ”nominering av medlemsombud” ändras enligt ”Nominering av 
kandidater till medlemsombud”. ”Nomineringskommittén ansvarar för nominering av 
kandidater till valet av medlemsombud.” Valet av medlemsombud. ”Inför valet ska 
STFs kansli se till att varje nominerad kandidat….etc”.   

 
Tilläggsyrkande E 

− Att suppleanter utses enligt turordning vid nominering och val av medlemsombud 
inom STF. 

 
Tilläggsyrkande F 

− Att bifalla styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring: 
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att 
följande tillgodoses:  
1) Förslagsperioden förlängs minst till och med september månad. 
2) Val förrättas till exempel i december till januari, och valresultatet tillkännages 

därefter (februari) varefter ombuden tillträder.  
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till förslag, nominering och val av 
medlemsombud inom STF. Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkande B, D och F men 
avslå tilläggsyrkande E. 
 
 
12.4.2.2. Styrelsens förslag till nomineringskommitténs uppdrag inom STF 
 
Styrelsens förslag: 
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 
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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.   
 
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. 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att bifalla styrelsens förslag angående förändrad tidscykel med följande ändring: 
Styrelsen eller arbetsgruppen får i uppdrag att anpassa tidscykeln på lämpligt sätt så att 
följande tillgodoses:  
1) Nomineringsperioden förlängs till minst två månader. 
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Tilläggsyrkande C 
− Att om förslaget angående ny demokratisk process träder i kraft är det viktigt att 

nomineringskommittén är beredd på det arbete som kommer krävas under maj till 
augusti enligt cykeln. Jag yrkar att detta tydliggörs.   

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till nomineringskommitténs uppdrag 
inom STF. Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkande B men avslå tilläggsyrkande C. 
 
 
12.4.2.3. Styrelsens förslag till medlemsombudens uppdrag inom STF 
 
Styrelsens förslag: 
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. 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande C 

− Att ett tillägg görs på förslaget om medlemsombudets uppdrag: Inhämta 
lokalavdelningarnas synpunkter på utsända handlingar inför riksstämman. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsombudens uppdrag inom 
STF. Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande C. 
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12.4.3. Styrelsens förslag till övergångsbestämmelser kopplat till propositionen 
 
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.  
• 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.  

Huvudyrkande 
− Att bifalla styrelsens förslag 

 
Tilläggsyrkande B 

− Att även suppleanter kvarstår till nästa riksstämma. Dessa ska erhålla material samt 
bjudas in till möten och träffar. Suppleanter har närvaro-, yttrande- men inte rösträtt på 
riksstämman 2018. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till övergångsbestämmelser kopplat till 
propositionen samt bifalla tilläggsyrkande B. 
 
 
12.5. Arbetsordning för STFs valberedning 
 
Stämman föreslås följande valberedningsinstruktion 
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 
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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. 

• 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.  

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla förslaget  
 
Riksstämman beslutade att bifalla förslag till arbetsordning för STFs valberedning samt 
uppdra åt STFs styrelse att följdanpassa instruktionerna enligt nya stadgarna. 
 
 
§ 13 
Beslut i ärenden som väckts genom motion  
8 motioner hade inkommit som med styrelsens yttrande sänts till ombuden. 
 
Motion nr 1 – Stadgeändring organisation § 5 

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

− Att som alternativ modell skall valda ombud inhämta lokalavdelnings (-ars) 
synpunkter inför och framföra dessa vid Riksstämma 

− Att 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 

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

 
Styrelsens förslag: 

- Att föreslå riksstämman att anse motionen besvarad 
 
Huvudyrkande 

- Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att med anledning av styrelsens svar ska första strecksatsen revideras till följande: 
Lokalavdelning ska tillförsäkras deltagande i riksstämman genom egen representant, 
om inget av ombud kan representera avdelningen.  
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Att-sats nummer 2-4 i motionen återkallades av motionären. 
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande B. 
 
 
Motion nr 2 – Anslutning till lokalavdelningar 

− Att person som ansöker om medlemskap i STF skall automatiskt tillföras den lokala 
avdelning som överensstämmer med den sökandes geografiska hemort. 

− Att om ansökande person vill tillhöra annan lokalavdelning skall den sökande ges 
möjlighet till detta. 

− Att om den ansökande personen endast vill tillhöra riksorganisationen skall detta klart 
framgå på medlemsansökan. 

− Att medlemmar som redan tillhör STF skall anslutas till lokalavdelning enligt 
ovanstående förslag. 

− Att detta bör ske genom information via personligt brev. 
 
Styrelsens förslag: 

− Att föreslå riksstämman att avslå motionen men ställer sig positiv till att förstärka 
informationen till våra medlemmar om möjligheten till lokal anslutning. 

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att stämman avslår motionen, men ställer sig positiv till att styrelsen får i uppdrag att 
kraftfullt arbeta för att ge lokalavdelningarnas roll och betydelse, i central information 
på hemsidan mm, en starkare ställning. 
 

Tilläggsyrkande C  
− Att lokalavdelningarna lyfts fram genom: 

1) Tydligare plats på hemsidan. 
2) Mera utrymme i Turist 

 
Tilläggsyrkande F  

− Att vid central registrering ska det finnas möjlighet att aktivt välja om jag vill ansluta 
mig till min närliggande lokalavdelning. Detta genom att klicka i eller kryssa i en ruta 
att t ex ”Jag vill få info om min lokalavdelning”, eller ”jag vill ansluta mig till 
lokalavdelningen”. Och förslag på närmaste lokalavdelning föreslås av webbläsaren. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen men ställer sig positiv 
till att förstärka informationen till våra medlemmar om möjligheten till lokal anslutning. 
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkande C och F men avslå tilläggsyrkande B. 
 
 
Motion nr 3 – Sophantering i fjällen 

- 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. 
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Styrelsens förslag: 

- Att föreslå riksstämman att bifalla motionen 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
 
Motion nr 4 – Utmärkelser för våra mest uppskattade fjällstugor 

- Att införa någon form av årlig utmärkelse även för den/de fjällstugor, som baserat på 
gästernas omdömen utmärkt sig på ett välförtjänt sätt. 

 
 
 
Styrelsens förslag: 

- Att föreslår riksstämman 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.   

 
Huvudyrkande 

- Att bifalla styrelsens förslag 
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla motionen med tillägg. 
 
 
Motion nr 5 – Återinförande av ”fria barn i fjällen” 

− 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. 

 
Styrelsens förslag: 

- Att föreslår riksstämman att anse motionen besvarad 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
 
Motion nr 6 – Fjällstugvärdarnas låga arvodering 

− Att STF senast vid årsskiftet 2016/2017 uppräknar en stugvärds arvodering årligen 
enligt gällande löneutvecklingen för övrig säsongsanställd personal inom STFs 
fjällverksamhet. 
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Styrelsens förslag: 
- Att föreslår riksstämman att avslå motionen 

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att STF justerar stugvärdens arvode till det bättre gentemot det som idag är gällande. 
Justeringen skall gälla för STFs samtliga stugplatser. 

 
Tilläggsyrkande D 

− Att en ökning sker endast utifrån inflationen. Där ersättningen som utgår fortfarande 
är ett arvode. Ej ersättning för lön. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Riksstämman 
beslutade att avslå tilläggsyrkande B och D. 
 
 
Motion nr 7 – Kulturarvet Pålnoviken 

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

fjällstugor 
Styrelsens förslag: 

- Att föreslår riksstämman att anse motionen besvarad 
 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att riksstämman uttalar att av inriktningen för genomlysningen av fjällstugorna skall 
framgå att Pålnoviken bör rustas eller nybyggas till motsvarande standard som gäller 
för STFs övriga fjällstugor. 

 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande B. 
 
 
Motion nr 8 – Ohämmad skoterkörning 

− 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 

− Att 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. 

− Att styrelsen skall verka för att hastighetsbegränsningen för snöskotrar skall sänkas till 
50 km/tim. 
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Styrelsens förslag: 
− Att bifalla första att-satsen 
- Att avslå tredje att-satsen 

 
Huvudyrkande 

− Att bifalla styrelsens förslag 
 
Tilläggsyrkande B 

− Att STF ska tydligare ska verka för att Nationalparksetableringarna i Sverige inte 
tappar ytterligare fart. Yrkandet har koppling till; 
1) Skyddandet av biologisk mångfald där Sverige ligger efter i andel skyddad 

landyta. 
2) Den regelvidriga skoteråkningens utbreddning. 

 
Tilläggsyrkande C 

− Att STF bör även bevaka detta med Heli Ski i skoterförbjudet område. 
 
Tilläggsyrkande D 

− Att STF samarbetar med skoterorganisationer och klubbar. Utveckla former för 
umgänge/aktiviteter. 
 

Tilläggsyrkande E 
− Att bifalla med tillägget att beslutet även ska avse fyrhjulingar. 

 
Motionären drog tillbaka att-sats nummer 2 i sin motion. 
 
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bifalla första att-satsen och att avslå 
tredje att-satsen. Riksstämman beslutade att avslå tilläggsyrkande B, C, D och E. 
 
Ombud nr 40 Urban Nilsson reserverade sig mot beslutet. 
 
 
§ 14 
Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter 
Peter Nygårds som ordförande (omval) 
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) 
 
Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseordförande och vice ordförande för en 
mandatperiod på två år enligt valberedningens förslag. 
 
Det inkom ytterligare ett förslag på styrelseledamot, Jan Olov Westerberg, och därför 
genomfördes valet av styrelseledamöter med sluten omröstning med följande resultat:  
 
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) 
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Helén Silverstolpe som ledamot (nyval) 
 
Riksstämman beslutade att välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på två år 
enligt valberedningens förslag.  
 
 
§ 15 
Val av revisorer och suppleanter för dem 
Auktoriserad revisor: Jonas Grahn (omval) 
Lekmannarevisor: Börje Nieroth (omval) 
 
Suppleant för auktoriserad revisor: Anna Wergelius (nyval) 
Suppleant för lekmannarevisor: Kerstin Sandin (omval) 
 
Riksstämman beslutade att välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt 
valberedningens förslag. 
 
 
§ 16 
Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB 
och till representantskapet enligt STFs stadgar § 9  
Magnus Ericsson (omval) 
Curth Eriksson (nyval) 
Nicky Eby (nyval) 
Greger Mellbert (nyval) 
Lisa Hammar (nyval) 
 
Riksstämman beslutade att välja dessa fem till bolagsstämma och representantskap enligt 
valberedningens förslag. 
 
 
§ 17 
Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
Beredningsgruppens ordförande Curth Eriksson presenterade förslaget till ledamöter i 
valberedningen. 
 
Torgny Håstad, ordförande och sammankallande (omval) 
Gunnel Ragnhult, ledamot (omval) 
Ola Bergqvist, ledamot (omval) 
Christina Frimodig, ledamot (omval) 
Göran Forsell, ledamot (nyval) 
 
Riksstämman beslutade att välja ovanstående personer till valberedningen enligt 
beredningsgruppens förslag. 
 
 
§ 18  
Riksstämmans avslutande 
Styrelsens ordförande Peter Nygårds avtackade följande personer: 
Mötesordförande: Helene Gestrin 
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Från styrelsen: Jan Olov Westerberg, Bengt Ek (ej närvarande), Anders Forssten (ej 
närvarande). 
Uppdrag i STF: 
Göran Forsell  Representantskapet, Ordförande nomineringskommittén 
Pia Jönsson Rajgård Representantskapet, STFs valberedning  
Tomas Svanström Representantskapet, nomineringskommittén  
Anita Österholm Representantskapet, nomineringskommittén (ej närvarande) 
Bengt Dahlvig Nomineringskommittén  
Kjell Knutsson Nomineringskommittén  
Anita Österholm Nomineringskommittén  
Tord Kågström Nomineringskommittén  
Anita Högegård Nomineringskommittén  
Tomas Svanström Nomineringskommittén  
Birthe Persson Nomineringskommittén  
Curth Eriksson Nomineringskommittén    
Anders Brundin   Nomineringskommittén (ej närvarande)   
Amalia Kristoffersson  Nomineringskommittén (ej närvarande)   
Lena Hellström Nomineringskommittén (ej närvarande)  
Jörg Bassek  Nomineringskommittén (ej närvarande) 
Anders Hagström Nomineringskommittén (ej närvarande) 
 
Styrelseordföranden tackade även STFs personal för sitt deltagande på riksstämman. 
 
Därefter höll styrelseordförande Peter Nygårds ett avslutande tal och förklarade 2016 års 
stämma avslutad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag:  Sara Wangler  
 
 
 
 
Justeras:   Helene Gestrin 
 
 
 
 
Bengt Marsh   Ulla Bång 
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