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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Svenska Turistföreningen
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

600 000

2013

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-463 22 52

070-345 52 20

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation som jobbar för att få människor att
upptäcka Sverige. Föreningen har funnits sedan 1885 och är en av Sveriges äldsta
föreningar. Föreningsidén är att STF ska främja svensk turism och sprida kännedom om
land och folk. STF ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige, baserade på
långsiktig och hållbar utveckling.
STF har 73 lokala föreningar (kretsar) som arbetar för att människor ska upptäcka sin
hembygd, vilket innebär bland annat naturvandringar, studiebesök, föreläsningar, båtturer,
cykelturer med mera. Kretsarna värnar om närliggande natur- kultur och friluftsområden och
genom att verka som remissinstans och och opinionsbildare. De guidar också människor till
nya platser som de kan återvända till på egen hand.
STF äger 10 fjällstationer och ett 40-tal fjällstugor i fjällen. Stugorna i fjällen drivs av
stugvärdar som till en symbolisk ersättning lägger flera veckor om året på att finnas till
hands och serva de gäster som vill upptäcka vår fantastiska Svenska fjällmiljö men vill bo
tryggt inomhus. STF var pionjärerna i fjällen och vi är måna om att bevara den orörda
naturen och att fler ska få upptäcka det vi brukar kalla för "väglöst land". Varje år utbildar
STF nya stugvärdar för kunna fortsätta ha den här servicen för de som väljer att vandra i
fjällen.
Som förening kämpar vi ständigt för att få fler att upptäcka Sverige och framförallt vår
vackra natur. Vi vill att människor ska upptäcka nya platser och för många är STF bland
annat den man upptäcker fjällen med för första gången. En grupp som vi har haft svårt att
nå ut till är gruppen barn och ungdomar.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Under 2012 har vi påbörjat arbetet med STF-ung, ett arbete som går ut på att fler unga ska
vilja upptäcka Sverige, våga ta sig till fjällen, ut i naturen och resa till nya platser och så klart
träffa likasinnade. Målet är att STF- ung så småningom ska drivas av unga för unga på
ideell basis.
Samtidigt som vi satsar på unga jobbar vi med att utveckla våra kretsar och den lokala
verksamhet de bedriver som framförallt riktar sig till en lite äldre målgrupp. Vi vill att fler i
den här målgruppen ska upptäcka naturen de har runt knuten, kanske prova att paddla
kajak eller gå en sträcka på den närliggande vandringsstigen. Vid riksstämman i maj 2012
fattades beslut om att omvandla dagens kretsar till lokalavdelningar, vilket innebär att en
medlem i STF från och med april 2013 behöver göra ett aktivt val och ansluta sig till en
lokalavdelning. Detta gör att du inte längre automatiskt ansluts till en av våra lokalföreningar
inom STF. Detta gör att vi kan urskilja vilka och hur många som är aktiva lokalt och även
kommunicera denna möjlighet på ett tydligare sätt. 2013 vill vi använda delar av
organisationsbidraget till att stötta denna förändring så att den ska bli så bra och smidig som
möjligt för våra lokalföreningar och våra medlemmar.
Under 2013 vill vi också satsa på att utveckla vårt arbete gällande opinionsbildning och
lobbying. Vi vill höja vår kompetens inom detta område och vara mer delaktiga i
samhällsdebatten när det gäller natur-, kultur- och friluftsliv.

Under 2013 vill vi använda vårt organisationsbidrag till:

duplicera.nu

- utvecklingen av våra lokalföreningar
- Utveckla vår kompetens inom området opinionsbildning och bli mer aktiva i
samhällsdebatten.
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