SF-Caravan rf:s årsberättelse 2019
På resa året om
År 2019 var förbundets 55:e verksamhetsår. Antalet personmedlemmar i förbundets medlemsföreningar var 62 812 i slutet av året. Antalet medlemmar ökade med 565 personer
jämfört med året innan (0,91 procent).
2019 fanns det fler campingfordon i vårt land än någonsin tidigare, 124 980 (31 december 2019). I registret fanns 66 519
husvagnar och 58 461 husbilar.
I Finland finns omkring 550 campingplatser. På campingplatserna tillbringades omkring 4 miljoner gästnätter år 2019.
Övernattningarna i hemlandet ökade med 1 procent och
övernattningarna utomlands med 6,5 procent. Antalet övernattningar på campingplatser ökade i sin helhet med 1,7 procent jämfört med föregående år. Av
övernattningarna gjordes 61 procent i campingfordon, 31 procent i campingstugor eller inomhusboenden på campingplatserna och 8 procent i tält. Den största gruppen utländska besökare på campingplatserna var som året innan tyskar, följda av svenskar på andra plats och ryssar på tredje
plats.

Verksamhetsidé
SF-Caravan rf grundades den 17 maj 1964 och är en riksomfattande centralorganisation för föreningar där personer som använder campingfordon är medlemmar.
För att utveckla campingturismen främjar förbundet campingfordonens användningsmöjligheter på
ett övergripande och mångsidigt sätt, utvecklar campingplatserna och främjar trafik- och campingsäkerheten samt miljöskyddet. Förbundet samarbetar med myndigheter, tillverkare, importörer och
försäljare av campingfordon, turist- och campingföretagare samt med turist- och campingorganisationer.
SF-Caravan rf har 79 medlemsföreningar, som verkar självständigt runt om i Finland.
Tidningen Caravan
En viktig medlemsförmån är tidskriften Caravan. Den utkommer sex gånger per år och distribuerades till alla medlemmar som en förmån genom den årliga medlemsavgiften. Enligt den officiella
upplagekontrollen utkommer tidningen i 56 592 exemplar, och tidningen har cirka 103 000 läsare.
Vid sidan av den tryckta tidningen publicerade Caravan-media aktuella artiklar och videor på sin
webbplats och sina sociala medier. Antalet besökare i de olika kanalerna ökade under året.
Karavaanarit.fi och sociala medier
Webbplatsen Karavaanarit.fi:s popularitet som förmedlare av aktuella nyheter, turistinformation,
medlemstjänster och organisationsinformation ökade ytterligare sett till antalet besök. Per dygn
hade webbplatsen i medeltal 2 300 besökare, som besökte över 16 200 sidor dagligen. Under
2019 hade webbplatsen 851 925 användare och 5 930 988 sidvisningar.

SF-Caravan rf:s Facebook-sida hade i december 10 130 gillare. Man har kunnat följa SF-Caravan
rf även på Twitter, Instagram och YouTube.
Förbundsmötet och förbundsstyrelsen
Det högsta organet som använder SF-Caravan rf:s beslutanderätt är förbundsmötet, som hålls en
gång per år. 2019 hölls SF-Caravan rf:s förbundsmöte den 25 maj i Järvenpää.
Styrelsen för SF-Caravan rf ansvarar för förbundets verksamhet, övervakar dess penningrörelse,
arbetet i arbetsutskottet och kommittéerna samt förbereder och verkställer de beslut som förbundsmötena har fattat. Styrelsen består av åtta medlemmar och en ordförande. Mandatperioden är tre
(3) år i taget för såväl ordföranden som styrelsemedlemmarna.
Förbundsstyrelsens sammansättning år 2019: Ordförande Olli Rusi och förbundsstyrelsens medlemmar Minna Joensuu, Hanna Jokinen, Jiri Kattelus, Hannu Kivikoski, Pirjo Kuisma, Heikki J.O.
Leinonen, Juha Rakkola, Timo Tarvainen och Jari Valkeapää. SF-Caravan rf:s verksamhetsledare
Timo Piilonen var styrelsens sekreterare.

Utbildning
SF-Caravan rf erbjöd sina medlemmar mångsidig utbildning. Under 2019 ordnades vägledande utbildning om organisationsverksamhet, marknadsföring, kommunikation, utveckling av och säkerhet
inom campingturismen samt en kurs i första hjälpen.
Därtill deltog förbundets experter i evenemang som medlemsföreningarna ordnade samt i evenemang för övningskörning och körskicklighetstester. De informationstillfällen och föreläsningar som
genomfördes på mässan Caravan Show var viktiga med tanke på medlemmarnas grundläggande
utbildning i aktuella frågor.
Revisionerna och presentationstillfällena inom kvalitetssystemet Vagnssmiley utgjorde även utbildningstillfällen för campingplatsernas personal. På basis av revisionerna beviljades åtta SFC-campingar och en allmän campingplats märket Vagnssmiley för treårsperioden 2020–2022.

Mässor
Under året deltog SF-Caravan rf med en egen mässavdelning i tre riksomfattande evenemang avsedda för campingfordonsbranschen. Förbundets viktigaste mässevenemang var Caravan Show,
som ordnades i samarbete med Åbo Mäss- och kongresscentrum den 11–13 januari. Därtill deltog
förbundet i Rese- och Caravanmässan 2019 i Helsingfors den 18–20 januari och i Caravanmässan
i Lahtis den 19–22 september.

Internationellt samarbete
SF-Caravan är medlem i det nordiska samarbetsrådet NCR (Nordiska Caravan Rådet), den internationella campingorganisationen F.I.C.C. (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et
Autocaravaning) och i bilturismorganisationen FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Därtill har SF-Caravan rf ingått samarbetsavtal med utländska förbund inom camping- och husvagnsbranschen.
karavaanarit.fi – läs mer om SF-Caravan rf:s verksamhet

