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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation som 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. Bara under 2020 har
föreningen ökat med över 15 000 medlemmar vilket innebär ett medlemsantal på
närmare 260 000 medlemmar. 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, arbetar för att fler människor i
socioekonomiskt svaga områden ska ha 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 öva sig på 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.

En stor anledning till vår positiva medlemstillväxt är den pandemi som drabbat hela
världen under 2020 och som slog hårt mot STF. Föreningen är starkt beroende av
de inkomster som genereras genom våra olika boenden och under våren då resandet
minskade kraftigt drabbades STF hårt. Vi tvingades bland annat att säga upp
personal samt att genomföra en omfattande permittering av anställda. Alla icke-
verksamhetskritiska projekt pausades och några boenden tvingades ganska snabbt
att stänga igen. STF gick ut och vädjade till medlemmarna om hjälp och vi fick
genast känna av det enorma engagemang som finns för STF och det vi gör och
erbjuder. Medlemmar skänkte pengar för att stötta föreningen och många valde att



bli medlemmar eller återinträda som medlemmar.

Inför sommaren och semestrarna ändrades reserestriktionerna och öppnade upp för
resande igen, framförallt inom Sverige. Detta har så klart gynnat föreningen, även
om gästantalet på våra boenden var långt under vad en normal sommar brukar vara.
Detta gör att det kommer att ta långt tid (flera år) innan STF har återhämtat sig
ekonomiskt.

Pandemin har också inneburit att många av våra lokalavdelningar tvingades ställa in
flera av sina aktiviteter under våren. Inför hösten 2020 planerar dock de flesta
lokalavdelningar för att återuppta sin verksamhet igen men givetvis under rådande
restriktioner.

Men en del aktiviteter har gått att genomföra trots pandemin. Under 2019 skapade
vi Vandringens dag som är tänkt att vara en återkommande dag för att få fler
människor att komma ut i naturen. Vi vill också visa att vandring inte behöver vara
så komplicerat utan att man kan vandra runt knuten där man bor och att ingen
avancerad utrustning behövs. Under Vandringens dag 2020 kunde vi trots Covid 19
erbjuda över 170 vandringar på vår webb och över 2000 människor deltog i någon
av våra arrangerade vandringar. Många vandrade också på egen hand eller
tillsammans med någon av våra samarbetspartners som erbjöd vandringar på olika
ställen i hela Sverige.

Vi har under 2020 också fortsatt arbetet med våra Signaturleder som blivit populära
vandringssträckor både för erfarna vandrare och nybörjaren. Vi har också skapat ett
nätverk mellan huvudmännen för de olika signaturlederna där de kan utbyta
erfarenheter och vara med och utveckla Signaturlederna framåt.

Tillsammans med Naturkartan har vi digitaliserat samtliga Signaturleder samt ett
30-tal av de längre vandringslederna i Sverige. Vandringssidorna är några av de
mest besökta sidorna på STFs webbplats. Att vandring har varit en bra Corona-
aktivitet är alltså väldigt tydligt.

Vi vill under 2021 fortsätta arbetet med att utveckla vandringsupplevelser för våra
medlemmar och alla andra som är nyfikna på vandring. Detta gör vi bland annat
genom att fortsätta utveckla vår webbplats och åter igen arrangera Vandringens
dag.

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 ett visst projekt
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 flera nya lokalavdelningar som arrangerar aktiviteter och resor på
tema natur och kultur. Vi ser en stor potential 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.

Mycket av den verksamhet vi tänkt göra har tyvärr fått ställas in eller ställas om.
Omställningen har bland annat inneburit att vi i maj genomförde en väldigt lyckad
digital riksstämma. Genom att utnyttja digitala verktyg har vi under året ökat den
digitala mognaden hos flera av våra ideella grupper. Under sensommaren 2020 har
vi hållit digitala infoträffar för medlemmar som är intresserade av att anmäla sitt
intresse för att bli medlemsombud. Vi har även arrangerat digitala nätverksträffar
för våra lokalavdelningar och en digital konferens. Mycket har alltså gått att ställa
om men de aktiviteter som bygger på fysiska träffar som att vandra tillsammans har
varit svårare att genomföra och den satsning vi tänkt göra på att öka det lokala
engagemanget blev därför svår att genomföra.



Vi hoppas att vi under 2021 kan fortsätta rida på den våg vi ser av intresse för att
engagera sig och lära sig mer om natur och friluftsliv. Därför vill vi framförallt
använda bidraget till följande under 2021:

• Utbildning av våra ideellt engagerade
• Vandring
• Harmonisera och förtydliga våra ideella flöden och uppdrag
• Stötta det lokala engagemanget
• Vidareutveckla och upprätthålla vår demokratiprocess


