
Inbjudan till

Erfarenhetskonferens
5-6 februari 2015

Tema:

Erfarenheter från framtiden ... 
Nu är dags för vår Erfarenhetskonferens Fritid – Kultur, i år med temat 
“Erfarenheter från framtiden”. 

Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där 
förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn kan 
samlas och utbyta erfarenheter. 

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Sveriges Fritids- och 
Kulturchefsförening och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Utvärderingsringen svarar för administrationen.

Vi hälsar dig varmt välkommen till 
Erfarenhetskonferensen Fritid – Kultur
Garnisonen konferens, Stora Hörsalen
Karlavägen 100, Stockholm. 



11.00 Incheckning och möjlighet till lunch
 

12.00 Konferensinledning
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
 
12.15 Den svenska idrottsrörelsen 2.0 - en idrottsrörelse redo för framtiden
Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen föddes för drygt hundra 
år sedan. Mycket har dock hänt inom idrotten men grunden i verksamhet och organisatorisk 
struktur ser ungefär ut som den alltid gjort. Inom RF pågår nu ett strategiarbete för att på 
bästa sätt utveckla den svenska idrottsrörelsen. 
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet
 
13.15 Framtidens idrott – det goda exemplet
Inom Simförbundet pågår ett arbete med syfte att hantera både det inre och det yttre tryck 
som finns på idrottsrörelsen och specifikt på idrotten simning. Vi får en beskrivning av arbetet 
och vilka strategier som finns för framtiden.
Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet
 

14.00 Kaffe
 

14.30 Folkbildningen och framtiden
Hur kan samverkan, som bygger på en bättre dialog än dagens, utvecklas mellan kommunerna 
och studieförbunden? Vilka utmaningar står kommunerna inför och vad kan studieförbunden 
bidra med i arbetet med den lokala utvecklingen? Vilken roll kan SKL respektive Folkbild-
ningsförbundet ha?
Göran Roos, SKL, Göran Hellmalm, Folkbildningsförbundet
 
15.30 Kultur på recept
Forskning visar att människor mår bra av att engagera sig kulturellt - kulturupplevelser 
stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Projektet Kultur på recept syftar till att 
undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i en 
rehabiliteringsprocess. Erfarenheter redovisas främst från deltagare som getts möjlighet till nya 
upplevelser i det kulturutbud som finns inom Helsingborgs stad.
Christina Gedeborg-Nilsson, Region Skåne, Malin Bennborn, Helsingborgs stad
 
16.30 Framtidens framgångsrika förvaltning och kommunikation
Erfarenheter från en av landets ledande framgångskonsulter.
Föreläsare utses bland de nominerade till utmärkelsen årets framgångskonsult.
 

Avslutning dag 1 med efterföljande Mingel med förtäring och dryck

Program 5 februari



Konferensavgift
Medlemmar i Sveriges fritids- och kulturchefsförening och Utvärderingsringen 
2 900 kr exkl. moms. 
Övriga 3 400 kr exkl. moms.

Anmälan sker på
www.fritid-kultur.se eller www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före årskonferensen debiteras avgift enligt inbjudan. 
Ersättare får sättas in. 

Upplysningar:
Susanne Lindqvist
Utvärderingsringen
035-360 80, sanna@utvarderingsringen.se

Program 6 februari

09.00 Nytt från SKL
Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting
 
10.00 Ungas fritid och organisering
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF,  har under 2014 genomfört en 
analys om unga kvinnor och mäns fritid och organisering. Resultat från arbetet presenteras 
där bl.a. följande kommer att tas upp:
Unga kvinnor och mäns möjligheter till fritidsaktiviteter och föreningsengagemang.
Hur ser ungas deltagande i föreningsverksamhet ut genom åren?
Hur ser unga på sin fritid och vad gör de på sin fritid?
Kultur- och idrottspolitik i kommunerna.
Hur svarar kommunernas fritidsutbud mot ungas efterfrågan?
Bidrag i olika former.
Marina Tjelvling och Oscar Svensson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
 

10.45 Kaffe
 

11.00 Ungas fritid och organisering - fortsättning
 
Ca 12.00 Konferensavslutning
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
 



SFK:s administration:
Utvärderingsringen
Tel 035-360 80, sanna@utvarderingsringen.se

Du är väl medlem?!
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK är en nationell bransch- och intresseorganisation 
för chefer inom den kommunala fritids- och kultursektor. Föreningen är öppen för dig som är 
fritidschef, kulturchef eller har motsvarande befattning i kommuner och landsting. 
SFK är fackligt obunden.

Föreningens syfte är att utgöra ett aktivt nätverk för erfarenhetsutbyte inom fritid och kultur, 
samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens bland SFK:s medlemmar. 
Det gäller inte minst utvecklande av det egna chefs- och ledarskapet. 

Föreningen är också remissorgan för utredningar och/eller förslag som bland annat presenteras 
på statlig nivå eller av Sveriges kommuner och landsting. 

Varje år genomför föreningen en årskonferens och en erfarenhetskonferens. 
Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med Sveriges kommuner och landsting.

Som medlem får du rabatterad avgift på årskonferensen och erfarenhetskonferensen samt 
medlemrabatt på andra kurser och konferenser där SFK är medarrangör. 
I medlemsavgiften ingår även gratis prenumeration på två tidningar, 
Nordisk sport och fritidsmiljö samt Fritid & Park.

Medlemsavgiften är 400 kr per år. 
Vill du bli medlem kan du logga in på SFK:s hemsida www.ftitid-kultur.se och 
klicka på det gula fältet på startsidan, “Bli medlem”.

Välkommen till SFK!


