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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation med cirka 238 000
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 65 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. De svarar
också på lokala remisser och påverkar i lokala frågor kopplade till natur-, kultur,
friluftsliv och turism.

Vi har under det senaste året ökat vårt medlemsantal i föreningen och dessutom
bildat 3 nya lokalavdelningar. 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 gjort ett arbete med att kartlägga våra
processer och flöden för lokalt engagemang för att se hur vi kan underlätta för
medlemmar som vill engagera sig i STF. Det här arbetet kommer vi att fortsätta
under 2019. Vi vill också fortsätta att starta upp fler lokala avdelningar och jobba
för att erbjuda fler olika engagemangsformer för att attrahera fler.

Tillsammans med studiefrämjandet har vi fortsatt att utveckla vår utbildning för
lokala ledare i våra lokalavdelningar för att de ska få de verktyg och den kunskap
som behövs för att leda en lokal grupp. Vi utbildar också alla nyvalda ledamöter i
våra lokala styrelser. Vi utbildar också regelbundet nya stugvärdar och
dugnadsledare för att de ska känna sig trygga i sina uppdrag. Under 2019 planerar
vi att hålla en stor träff för ideellt engagerade inom STF. Vi tror på att synliggöra
och visa uppskattning för det ideella engagemanget i organisationen då det är med
de ideella krafterna vi har möjlighet att nå ut till fler som får möjlighet att delta i
aktiviteter i den svenska naturen.

Under 2018 har vi startat upp ett omfattande projekt kopplat till vandring där syftet



är att underlätta och möjliggöra för fler att vandra i Sverige. Ambitionen är att
skapa ett informationsnav för vandring i Sverige dit intresserade kan vända sig för
information, inspiration, påverkan och kunskap. Detta ska ske både på nationell och
lokal nivå. Då detta är en stor satsning vi gör kommer vi att lägga stora delar av
organisationsbidraget på detta.

Utöver detta kommer vi under 2019 fokusera på hur vi kan få ut större effekter av
vår verksamhet Tillsammans genom att föra ut konceptet mer på lokal nivå. Vi
kommer också fortsätta att bygga upp vårt koncept allemansrättsskolan och sprida
det till skolor och för att engagera familjer som besöker våra boenden och deltar på
våra lokala aktiviteter. För att kunna ha en fortsatt stabilitet i dessa verksamheter
under hela 2019 vill vi använda delar av organisationsbidraget till projektledning.

Beskrivningarna ovan är delar av vår kommande verksamhet under 2019 och medel
från Svenskt friluftsliv är till viss del avgörande för att vissa av ovanstående saker
ska gå att utveckla och genomföra.

Det vi framförallt vill använda organisationsbidraget till är alltså sammanfattat:
• Verktyg, utbildning, metoder och träffar för ideella
• Tillgängliggöra vandring för fler
• Tillsammans och allemansrättsskolan


