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Organisationsbidrag

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS
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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:

Svenska Turistföreningen

1 000 0000 2014

Catharina Lindberg catharina.lindberg@stfturist.se

08-463 21 94

Upprustning av infrastruktur i fjällen.

070-1900394

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja
svensk turism och sprida kännedom om vår natur och kultur. STF ska vara bäst på natur- och
kulturupplevelser i Sverige, baserade på långsiktig och hållbar utveckling.

STFs vision är att vi ska vara bäst på att få människor att upptäcka Sverige och att vi ska uppfattas
som det naturliga valet för alla som vill resa och uppleva natur och kultur i Sverige.

2013 omvandlades STFs kretsar till lokalavdeningar med syfte att vidareutveckla och säkerställa att
STF har en livaktigt lokal föreningsverksamhet även i framtiden. STF har idag 70 lokalavdelningar
som arbetar för att människor ska upptäcka sin hembygd, vilket innebär bland annat naturvandringar,
guidade stadsvandringar,studiebesök, föreläsningar, med mera. Lokalavdelningarna värnar om
närliggande natur-, kultur och friluftsområden och genom att verka som remissinstans 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 på ideell basis 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". STFs har också ideella färdledare på långturer i de lappländska
fjällen. Under senare år har också fler och fler medlemmar engagerat sig i så kallat dugnadsarbete -
frivilligt arbete med att rusta upp stugor med omgivning i väglöst land.

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 den man upptäcker fjällen med för
första gången. Vi har under senare år försiktigt ökat andelen ungdomar men vi vill fortfarande nå
ännu fler i denna svårtflörtade grupp.
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Under 2013 har vi därför drivit projektet STF-ung, ett projekt som går ut på att fler unga dels
ska vilja upptäcka Sverige genom STF, dels vilja engagera sig i vår föreningsverksamhet.
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 lokalavdelningar och den
lokala verksamhet de bedriver som framförallt riktar sig till en lite äldre målgrupp. Vi vill att
fler målgrupper ska upptäcka naturen de har runt knuten, vilja engagera sig i lokalt
styrelsearbete eller vara ledare på ett arrangemang. 2013 omvandlades kretsarna till
lokalavdelningar, vilket innebär att en medlem i STF måste göra ett aktivt val för att ansluta
sig till en lokalavdelning. Vi har även gjort det möjligt att välja inriktning av verksamheten
och bilda fler lokalavdelningar inom samma upptagningsområde. Våra tidigare kretsar hade
geografiskt monopol.
Vår arbete nu när alla kretsar ombildats är att främja bildandet av nya lokalavdelningar med
nya målgrupper. Under 2013 startades det upp en ny lokalavdelning i Borlänge som riktar
sig till barnfamiljer. Målet är att fler aktiva med nya inriktningar ska vilja bilda en
lokalavdelning inom STF. Detta är en nödvändighet om föreningslivet ska leva vidare och
utvecklas. 2014 vill vi använda delar av organisationsbidraget till att fortsätta utveckla STFs
lokala verksamhet så att den blir en attraktiv del av medlemskapet och skapar nya
mötesplatser för alla kategorier av människor.

Under 2014 vill vi också jobba vidare med vårt arbete gällande opinionsbildning och
lobbing. Vi vill höja vår kompetens inom detta område och vara mer delaktiga i
samhällsdebatten när det gäller natur-, kultur- och friluftsliv.

Under 2014 vill vi använda vårt organisationsbidrag till:

- utvecklingen av våra lokalavdelningar och nybildande av nya lokalavdelningar
- vidareutveckla vårt arbetet mot målgruppen unga (STF Ung)
- utveckla vår kompetens inom området opinionsbildning och bli mer aktiva i
samhällsdebatten.


