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

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 2 000 000 Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Anna Heimersson E-postadress: anna.heimersson@stfturist.se
Telefon (dagtid): 070-3455220 Mobiltelefon: 0703455220

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 med cirka 235 000
medlemmar. Vi jobbar för en hållbar natur- och kulturturism och att fler människor
ska upptäcka Sveriges natur- kultur och friluftsliv på ett hållbart sätt som värnar om
miljö, ekonomi och samhälle.

I föreningen finns 62 lokalavdelningar som på lokalt plan arbetar för att fler ska
upptäcka naturen där de bor. De jobbar också för att bevara viktiga turistiska natur-
och kulturområden samt med att sprida kunskap om allemansrätten. Flera
lokalavdelningar har jobbat aktivt med att skapa, underhålla och bevara leder och
en del har gjort lokala projekt för att få unga människor, framförallt med
invandrarbakgrund att upptäcka det nära friluftslivet. Under 2018 vill vi fortsätta
stötta och utveckla vår lokala verksamhet genom att ta fram metoder och verktyg
för att underlätta det lokala arbetet.

Volontärbank
Under 2017 har STF fortsatt att erbjuda olika typer av engagemangsmöjligheter för
medlemmarna. Vi märker att det finns ett stort sug efter att engagera sig ideellt i
STF men i dag har vi inte system som klarar av att hantera våra ideella på ett bra
och enkelt sätt. Under 2018 har vi för avsikt att bygga upp en volontärbank, dit
intresserade kan anmäla sitt intresse för ett ideellt uppdrag inom STF och där vi kan
matcha personer med aktuella uppdrag. Vi vill också kunna se en historik på våra
ideella, kommunicera med dem på ett smidigt sätt samt kunna erbjuda dem de



verktyg de behöver för att utföra sitt uppdrag på ett så smidigt sätt som möjligt. En
grund till ett sådant system finns redan men vi vill använda stora delar av
organisationsbidraget för att utveckla och anpassa systemet för våra behov samt att
koppla ihop det med vårt medlemsregister för att säkerställa att vi följer den nya
dataskyddsförordningen.

Underlätta förslags- och valprocessen
Under 2018 kommer vi att påbörja förslag, nominering och val i vår
demokratiprocess. För att underlätta processen vill vi ta fram ett verktyg för att
föreslå personer till ombud. Idag sköter detta mer eller mindre manuellt, vilket tar
mycket tid och arbetskraft för organisationen.

Höstlövet
Under 2017 har STF initierat höstlövet vilket innebär att alla medlemsintäkter
under september månad går till att finansiera resor för familjer som i vanliga fall
inte skulle ha råd att resa någonstans. Med höstlövet får de möjlighet att upptäcka
en naturskön plats i Sverige, bo på en av våra anläggningar och testa på olika
aktiviteter utomhus. Under 2018 vill vi fortsätta utveckla det här initiativet; att
öronmärka pengar för barn- och ungdomsverksamhet. Vi ser dock att vi behöver
utveckla vissa stödfunktioner för att få det att flyta på ännu bättre. En stödfunktion
kan till exempel vara ideella ledare som utbildas för att hålla i lägerverksamhet för
att fler barn ska kunna åka iväg även utan sina föräldrar som kanske har svårt att ta
ledigt från jobb under höstlovet.

Beskrivningarna ovan är delar av vår kommande verksamhet under 2018 och medel
från Svenskt friluftsliv är till viss del avgörande för att vissa av ovanstående saker
ska gå att utveckla och genomföra.


