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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation med cirka 240 000
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.

Svenska Turistföreningen är en förening som växer. Många av våra medlemmar ser
att föreningen gör stor samhällsnytta genom att göra Sveriges natur- och kultur
tillgänglig för fler. Bland annat håller vi stugplatser öppna i fjällen, ger barn- och
ungdomar i socioekonomiskt svaga områden möjlighet att uppleva naturen,
påverkar politiker i viktiga frågor och på olika sätt förmedlar vi kunskap om naturen
och hur man vistas i den genom tex allemansrättsskolan.

Genom vår ”övningsfjällstuga” i Abisko kan ovana få pröva och öva att bo i en
fjällstuga en natt innan de ger sig ut på fjället. I ”övningsfjällstugan ” finns
hjälpsamma och kunniga stugvärdar som instruerar, visar och lär ut vad man
behöver tänka på under sin fjällvandring.

Genom vår satsning på Höstlövet ger vi barnfamiljer som i vanliga fall inte har
möjlighet och förutsättningar att ta sig ut på egen hand och upptäcka Sverige, en
möjlighet till detta, 2019 gör vi det i samarbete med En frisk generation.

Under 2019 har vi också utvecklat vår verksamhet Tillsammans som riktar sig till
ungdomar mellan 16-20 år. Vi har flyttat ut verksamheten lokalt med lokala ledare
och lokala deltagare, framförallt för att få en mer långsiktig hållbarhet i
verksamheten, men också för att minska kostnaderna för verksamheten. Under



2019 har vi startat en tjejgrupp i Stockholm och en Killgrupp och en tjejgrupp i
Göteborg.

I mitten av 2018 startade vi 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. Under 2019 har projektet
fortsatt rulla på och vi har bland annat skapat ”Vandringens dag” som är tänkt att
bli en återkommande dag andra lördagen i september varje år. I år kunde vi erbjuda
nästan 100 vandringar runt om i landet och sammanlagt deltog runt 3000 vandrare
på de olika arrangerade vandringarna. Hur många som var ute och vandrade på
egen hand vet vi inte, men av upplagda foton i sociala medier och inslag i media ser
vi att Vandringens dag fick stort genomslag. Vi hade också ett antal workshops med
lärandefokus om tex packa ryggsäck och utomhusmatlagning.

Under nästa år kommer vi att fortsätta att utveckla Vandringens dag och bjuda in
fler samarbetspartners för att få hela Sverige att vandra. I vandringsprojektet har vi
också valt ut 12 befintliga vandringsleder runt om i Sverige som vi kallar
Signaturleder. Tanken med dem är att göra det enklare för människor att välja sin
vandring och på vilken nivå man vill vandra. Signaturlederna har fått stort
genomslag både hos medlemmar och icke medlemmar och många Signaturleder
vittnar om ett ökat antal vandrare på sina leder.

Under 2020 kommer vi att fortsätta jobba med vandringsprojektet för att synliggöra
vandring i hela Sverige, öka kunskapen om vandring och underlätta för människor
att ta sig ut. Bland annat har vi påbörjat ett samarbete med Naturkartan där vi nu
digitaliserar alla Signaturlederna i första hand men på längre sikt, även de längre
vandringslederna i Sverige. Syftet är att det ska vara lätt att hitta information om
olika vandringar och att man ska kunna planera sin vandring digitalt utan att
behöva gå in på flera olika webbsidor.

Delar av organisationsbidraget vill vi därför lägga på att fortsätta arbeta med
vandringsprojektet.

Vi har i STF under senaste åren märkt ett ökat tryck på att engagera sig i vår
förening. Allt från enklare engagemang som att skänka pengar till Höstlövet eller
skriva på ett upprop för att rädda lederna till att bli stugvärd eller dugnadsarbetare
som tar betydligt mer tid i anspråk. Vi har också under senaste åren startat upp 4
nya lokalavdelningar som arrangerar aktiviteter och resor på tema natur och kultur.
Och det finns intresse för och underlag att starta upp fler. Vi ser stor potential till
att lyfta engagemanget ytterligare inom STF, dels genom att korsbefrukta våra olika
engagemangsformer på olika sätt men också genom att stötta upp det lokala
engagemanget mer. Något som kräver både tid och ekonomiska resurser, varför
organisationsbidraget kommer att bli en viktig nyckel för att lyckas med detta.

Nästa år har vi också en riksstämma och vi kommer att välja nya medlemsombud
som röstas fram demokratiskt av våra medlemmar. Nuvarande demokratiprocess
har växt fram under flera år genom att organisationen och våra medlemmar har
vågat fatta beslut om att pröva nya demokratiformer, utvärdera och därefter göra
smärre ändringar. Nu har vi en demokratiprocess som fungerar bra och engagerar
våra medlemmar både under och mellan stämmorna. Det finns dock fortfarande
saker som går att göra bättre, bland annat vill vi se fler engagerade i förslags- och
valprocessen och vi behöver utveckla arbetssättet för medlemsombuden ytterligare.
Till detta vill vi också använda delar av organisationsbidraget.

Beskrivningarna ovan är delar av vår kommande verksamhet under 2020 och medel
från Svenskt friluftsliv är till viss del avgörande för att ovanstående saker ska gå att
utveckla och genomföra.
• Fortsätta att utveckla Vandring, framförallt i lågland och göra vandring mer



tillgängligt för fler.
• Att utveckla och få det ideella engagemanget att växa, framförallt på lokal nivå så
att fler kan ta del av nära natur- och kulturupplevelser och vara med och bidra till
att fler kan upptäcka Sverige genom att STF guidar, delar med sig av kunskap och
bidrar till en fungerande infrastruktur på mer otillgängliga platser i landet.
• Vidareutveckla arbetet med vår demokratiprocess och medlemsombud
• Fortsätta stödja våra lokala Tillsammansgrupper så att de kan växa sig mer
självständiga, samt skapa fler lokala Tillsammansgrupper.


