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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

1 500 000

2015

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-463 22 52

070-3455220

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

aktiviteten stötta kungsleden, Get Real

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja
medlemmarnas intresse av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige.
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 lokalavdelningar med syfte att vidareutveckla och säkerställa att
STF har en livaktigt lokal föreningsverksamhet även i framtiden. STF har idag 65 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 verkar 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 vill vi att fler ska få möjligheten att upptäcka Sverige och framförallt vår vackra natur. Men
vi vill också värna om det vi redan har och vill vara med och påverka i samhället för att fler ska förstå
värdet av ett rikt friluftsliv och bevarandet av vår natur. Därför forkuserar vi nu på 3 huvudområden som
är infrastruktur, leder och allemansrätten. Utifrån detta startade vi 2014 insamlingsaktiviteten "rädda
kungsleden" för att på så sätt kunna upprusta leden och stugor för att fjällintresserade även i framtiden
ska kunna vandra på en av Sveriges vackraste platser.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vi har också med hjälp av bidrag från Svenskt Friluftsliv kunnat genomföra GetReal, en
satsning på unga och fjällmiljön.
Under 2015 vill vi fortsätta att utveckla Get Real. Vi vill också fortsätta att satsa på vandring,
att bidra till att utveckla lederna i Sverige och att värna om vår allemansrätt. Under 2016
genomför vi Eurorando i Skåne för att uppmärksamma vandring i lågland och den
upprustade Skåneleden. Vi fortsätter att satsa på unga genom vår verksamhet Tillsammans
och vi vill också utveckla vårt dugnadsarbete. Samtidigt vill vi fortsätta 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. Tillsammans med
studiefrämjandet tittar vi därför på en ny utibildning för våra lokala aktivitetsledare.
Vi fortsätter också att samla in pengar till kungleden för att kunna upprusta den för framtida
generationer. Under 2015 vill vi också fortsätta att utveckla vårt arbete inom
opinionsbildning och lobbying. Vi vill höja vår kompetens inom detta område och vara mer
delaktiga i samhällsdebatten när det gäller natur-, kultur- och friluftsliv. Vi vill också
tydliggöra vårt hållbarhetsarbete och utveckla det.

duplicera.nu

För att kunna genomföra det som är beskrivit ovan är bidraget från Svenskt Friluftsliv ett
viktigt och ovärderligt tillskott.
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