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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation som verkat sedan 1885
och inspirerat, spridit kunskap och värnat om friluftsliv, natur och kultur utifrån ett
turistiskt perspektiv. Vi har under åren varit starkt bidragande till den turistiska och
för friluftsliv viktiga infrastrukturen i Sverige, bland annat genom att staka ut leder,
bygga övernattningsstugor och ta fram turistiskt informativ skyltning. På senare år
har vi bidragit till detta bland annat genom påverkan kring kollektiva
kommunikationsmedel, inspirerat och informerat om hållbart resande och om
allemansrätten. Den största insatsen för turistisk infrastruktur gör vi genom att
erbjuda boenden av varierande slag över hela landet, för det rörliga friluftslivet är
våra stugplatser i fjällvärlden ett viktigt inslag. Stugorna drivs och underhålls av
ideella krafter och är en viktig trygghet för människor som annars inte skulle våga
sig ut och upptäcka men också uppskattade av vana vandrare som kan gå med
lättare packning och få tak över huvudet vid dåligt väder.

STF har också alltid varit en stark folkbildande organisation genom våra
reseböcker, årsböcker, kurser och utbildningar. På senare tid har vi som många
andra föreningar fått anpassa oss till samhällets förändringar, men vår roll som
inspiratör, kunskapsspridare och folkbildare är fortfarande aktuell. Då vandring och
friluftsliv har växt de senaste åren och fler ovana ger sig ut i naturen har STF en
tydlig roll i att informera och utbilda om allemansrätt och hur människor kan vistas i
naturen på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Detta gör vi bland annat genom
aktiviteter, kurser och utbildningar på våra boenden och i våra lokalavdelningar.
Genom vårt koncept ”Fjälluffa” utbildar vi också unga människor och familjer i
vandrings- och fjällkunskap samt allemansrätt.

STF har under de senaste åren växt i medlemsantal och vi ser i dag ett ökat intresse
för att resa och upptäcka Sverige. Vår roll och vårt uppdrag är därmed viktigare än
någonsin för att fler ska förstå vikten av att vistas och upptäcka hållbart i vår
svenska natur. Det finns plats för alla i den svenska naturen, men vi kan inte vara på
samma plats samtidigt.



STF får främst våra intäkter från medlemsavgifter och från våra cirka 240 boenden,
varav vi driver 44 stugplatser, 8 fjällstationer och två vandrarhem i egen regi.
Resten är boenden som valt att samarbeta med STF och står bakom våra
värderingar och hjälper oss i vårt uppdrag att underlätta för människor att resa och
uppleva i Sverige genom att erbjuda övernattningsmöjligheter, oftast i anslutning
till vackra naturmiljöer.

Under pandemin, då människor inte reste i samma utsträckning, drabbades STFs
ekonomi hårt. Våra intäkter minskade radikalt, vi fick säga upp personal och
permittera en majoritet av de anställda. Vi vädjade till medlemmarna om att förnya
sitt medlemskap och gärna skänka en extra gåva till föreningen och
lokalavdelningar valde att avstå sitt bidrag till förmån för föreningens överlevnad. Vi
fick också pausa många stora projekt, bland annat nytt medlemssystem och
implementeringen av villkor för ideellas uppdrag och förutsättningar inom STF.
Vilket bland annat innefattar rutiner, processer och system för att underlätta det
ideella uppdraget. Vi tvingades även pausa icke akut fastighetsunderhåll, vilket
skapat en fastighetsskuld. Vi fick också stoppa många av uppdragen som i vanliga
fall utförs av våra ideella för att spara in på materialkostnader. Alla delar av
organisationen drabbades av nedskärningar och så även föreningsavdelningen som
fick säga upp personal för att minska personalkostnaderna.

Vi ser att det kommer att ta lång tid för föreningen att återhämta sig från den
ekonomiska kris vi genomled under 2020 och delar av 2021. Samtidigt som vi ser att
vår relevans och vårt uppdrag är viktigare än på länge. Ett extra
organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv skulle därför främst gå till att återstarta
de projekt vi tvingades pausa under 2020 i form av nytt medlemssystem,
förutsättningar och villkor för ideella men också till bidrag för lokalavdelningarnas
verksamhet som också drabbats genom att de fått ett minskat bidrag från centralt
håll två år i rad på grund av pandemin.

Men vi har också ett behov av att fortsätta påverka för ett mer hållbart friluftsliv,
inte minst då det är valår under 2022. Till exempel ser vi ett behov av att lyfta
frågan om kollektivtrafik till områden med skyddad natur.

För att bidra till en mer hållbar turism och öka förutsättningarna för fjällvandrarna
att minska sin miljöpåverkan ser vi ett behov av att utreda hur vi bättre kan hantera
avfall och dass där det saknas farbar väg i fjällen. STF tar ett stort ansvar för hela
det rörliga friluftslivet och är i dag på många platser i fjällkedjan den enda aktör
som samlar in avfall utmed det statliga lednätet. Skärpta myndighetskrav samtidigt
som statlig sophantering har tagits bort på många platser gör att vi måste se över
hela systemet för att säkra tillgängligheten för friluftslivet utan att nedskräpning
eller ökande utsläpp och buller från helikoptrar riskeras.
Ett arbete vars resultat med stor sannolikhet skulle kunna användas på fler platser
runt om i landet och inte bara av STF.

Sammanfattningsvis så söker vi omställningsstöd för följande:
Pausade projekt (medlemssystem och ideella)
Bidrag till lokalavdelningarna
Påverkan (valkampanj)
Utredning avfall och dass utan farbar väg i fjällen


