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Ekonomi och bolagsadministration
För 2018 har vi ett bruttoresultat per den sista maj på + 458 000 kr. Likviditeten är god. Skatter och
avgifter är inskickat i rätt tid till myndigheten. Årsstämma har hållits den 14 maj på Fylkets hus i
Steinkjer. Ett inriktningsdokument antogs för ”Jämställdhet/Likestilling.
Efter årsmötet genomfördes ett ägarmöte där vi tog upp saker som har med bolaget och
gränsöverskridande verksamhet att göra. Då beslöts det att starta en process där
verksamhetsinriktningen bör uppdateras på lång sikt och detta kopplat till ägarnas önskemål och
strategier samt de nya avtal som ska gälla från 2020. Styrelsen förbereder detta på styrelsemöte i
augusti.

Verksamhetsrapportering
- Aktiviteterna inom interregprojektet ”Fjällkunskap – en del av vårt natur- och kulturarv” fortsätter och
här kommer en kort rapport från kvartal 2.
- För tredje året i rad byggde vi upp en fjällkunskapsarena på Vårmarknaden på Jamtli 19-20 maj. Det
var drygt 6000 besökare. Vi hade en mängd aktiviteter och 15 st frivilliga partners från vårt fjällnätverk
gjorde detta möjligt. Tipsrundan för vuxna och barn med fjällkunskapsfrågor slog rekord när 522
personer gick kunskapsstigen och hela 32% var barn. Nytt för i år vara att det har byggt upp en Outdoor
del som våra aktiviteter integrerats med. Detta innebär att nästa år kommer kanske våra
fjällkunskapsinsatser bli helt inbyggda i totalprogrammet utan att projektet behövs som understöd.
- Arbetet fortsätter med att ta fram pedagogiska verktyg för barn kring Renen som ett av våra områdens
karaktärsdjur. (Även vildrenen) Detta genomförs av DrTjönna med support från projekt Fjällkunskap
och ett antal organisationer som arbetar med naturkunskapsförmedling. Det är också beviljats medel
från Miljödirektoratet för ändamålet.
- Testen av ett vårvinterpaket för åk 9 har genomförts och utvärderats av parterna. Mycket talar för att
det till nästa år blir ett mer permanent upplägg kring STF Vålådalen. De planeras också bli huvudman
för produkterna och kommer att erbjuda en rad paket/aktiviteter för skolan från 2019.
- Våra tidigare framtagna skolpaket för ungdomar på svensk och norsk sida finns fortsatt ute på
marknaden för bokning. https://www.svenskaturistforeningen.se/inspirationstips-skolresor/
Även den framtagna fjällpedagogkursen erbjöds i maj till lärare av Folkuniversitet.
- Kunskap + Upplevelse = Mervärde. Nu är andra upplagan av vår gemensamt framtagna produkt STF
Fjällets dagar klar att marknadsföras. Välkomna på gratis kunskapsprogram i fjällen 13-16 september.
https://www.svenskaturistforeningen.se/stf-arrangerar/fjallets-dagar/
- Vi jobbar kontinuerligt vidare med att förfina och implementera webbutbildningen
www.friluftslivifjallen.se
- Vi är behjälpliga när Fjällsäkerhetsrådet ska producera ca 15 st kortfilmer kring temat.
- Informationsspridning på social media pågår kontinuerligt bl a under #Fjellkunskap och # Fjellpic.
- Vi deltog även på invigningen av Sylstationens nya restaurangkoncept
Övrigt:
- VD hade ett föredrag i Stockholm då forskningssatsningen Storslagen Fjällmiljös hade sin
slutkonferens. Ämnet var samverkan i Gränsfjällen.
https://www.youtube.com/watch?v=G- qjpQbMx6E&list=PLgGFtRVUTORR_54ko75KUPZO3y37oukle&index=5

- Interregprojektet om markeringsåret för karolinerna går med full fart just nu. Naboer AB bistår
projektägarna och nätverken i många saker och rutiner. En viktig händelse är det stora
markeringstillfället på Kristansten festning den 19 augusti i Trondheim. Välkomna!
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