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TISDAG 22 AUGUSTI 
kl. 11.00–12.00
Två parallella möten
1) Årsmöte SFK. Lunch ingår. Lokal: Handsmakaren (Conventum) 
2) Politikersamtal. Möt ett urval av Örebro kommuns lokala politiker i ett samtal kring aktuella 
frågor inom fritid- och kultursektorn. Lokal: Teatercaféet.

kl. 12.00–13.00
Registrering i Conventums entré. Olof Palmes torg 1. Kaffe och frukt finns att tillgå.

kl. 13.00–13.15 
Inledning - Alla hälsas välkomna av Leif Gustafsson, SFKs ordförande, Agneta Blom (s), 
Kommunfullmäktiges ordf. samt Helene Lis, Förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Konferensens moderator Niklas Jälevik presenterar sig.

kl. 13.15–13.50 
Visioner från norr till söder – Moderator Niklas Jälevik samtalar med fritids- och kulturchefer i Sverige om 
deras visioner och vad de anser är de viktigaste uppdragen för fritid- och kultursektorn nu och i en nära 
framtid. 

kl. 14.00–14.50
Mångfald 2.0: Idrott, kultur och mångfald – framtidens utmaningar för fritids- och kultursektorn. 
Ett mångfaldsarbete är förståelsen för att varje människas inre egenskaper är i ständig rörelse,  
ständig utveckling och ständig relation till andra människor, situationer och sammanhang.  
Edna Eriksson, föreläsare, utbildare och journalist med lång erfarenhet av att arbeta med och föreläsa  
om mångkultur, mångfald och likabehandling.

kl. 14.50–15.15
Kaffepaus

kl. 15.15–16.00
Örebro kommun – Årets friluftskommun tre år i rad!
Hur har Örebro kommun lyckats bli Årets friluftskommun tre år i rad? 
Örebros framgångsrika arbete bygger på samverkan och tanken om ”natur för alla” vilket har skapat 
en stark attraktionskraft för kommunens invånare. Malin Björk, Enhetschef på Enheten för naturvård 
berättar om kommunens långsiktiga och strategiska arbete kring arbetet med ”natur för alla”.

kl. 16.10–17.00 
Mina drömmar i kulturens värld. Att som dövblind vilja ha möjligheten att uppleva skiljer sig inte 
från andra människor, däremot ser möjligheterna annorlunda ut. I ett samtal med två kultur-
intresserade personer med dövblindhet, tänkte vi ta er på en resa i framtiden och deras drömmar om 
att kunna vara delaktiga och uppleva kultur på precis samma sätt. Hur ser möjligheterna ut för att själv 
skapa och uppleva kultur för personer med dövblindhet? Tommy Krångh, Sakkunnig i Svenskt Tecken-
språk samtalar med Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Sarah Remgren, 
Teckenbro. 

kl. 19.00 
Guidad visning med middag på Örebro Slott 
Deltagarna tas med på en vandring genom slottet där man får det bästa av slottets  
700 år gamla historia. Middagen kommer att intas i olika delar av slottet.  
(Vi rekommenderar bekväma skor)
OBS: Samling och start på Elite Stora Hotell.

Program SFK:s årskonferens 22–24 augusti 2017

Med reservation för ev. ändringar.
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ONSDAG 23 AUGUSTI
kl. 8.30 
Sekretariatet öppnar. Kaffe och frukt finns att tillgå.

kl. 8.45–9.00
Konferensens moderator Niklas Jälevik inleder dagen.

kl. 9.00–9.45 
Unga satsar jämt – ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer.
Idrotten har den största publiken, är förebild för miljoner unga och fostrar varje dag flickor och pojkar 
till vuxna individer. Hur bra blir då samhället när idrotten gör pojkar till män, om värderingen av manlighet  
är att vara tuff och hård, där våldet är ett sätt att ta sig fram också inom och kring idrotten?  
Daniel Alsarve, Örebro läns Idrottsförbund

kl. 9.45–10.15
Kaffepaus

kl. 10.15–11.00 
En kommunal utmaning, en miljon svenskar i digitalt utanförskap.
Det pratas om att allt mellan 760 000 till 1,5 miljoner människor saknar kunskapen, förmågan och  
tekniken för att ta del av den digitala världen. I ett modernt samhälle, som vill vara ledande i att  
tillvarata digitaliseringen för att hantera de ökande behoven, skapar det stora utmaningar för både  
individen och kommunen. Men det behöver inte vara så. Tillsammans fixar vi det här. 
Joakim Jardenberg, förändringsledare SKL och fd Internetchef i Helsingborg. Bland annat. 
 
kl. 11.10-12.00
Omvärldsanalys – med fokus på kreativitet, kultur och förändrade konsumtionsmönster.  
Genom att binda ihop den felande länken mellan forskning och övriga samhället får vi ta del av ett  
stort antal omvärlds- och ekonomiska analyser med fokus på kultur, kreativitet, kunskaps- inhämtning,  
informationsbearbetning, och förändrade konsumtionsmönster.  
Tobias Nielsén, civilekonom samt grundare och vd för Volante. 

kl. 12.00–13.00
Lunch i Club 700

kl. 13.00–16.30
Fyra parallella inspirationsspår 
1) OpenART. Ta del av historien om hur konstbiennalen OpenART startade och hur biennalen  har ut- 
vecklats. Föreläsningen startar på Hjalmar Bergmanteatern. Efter föreläsningen går vi på en guidad  
konstvandring genom staden för att titta på ett urval av årets biennal. Här ges du möjligheten att få  
en djupare inblick i de utvalda konstverken. 

2) Å-STRÅKET. Vi besöker kulturreservatet Wadköping, en levande stadsdel där dåtid möter nutid. Här  
presenteras bl.a. ett upplevelsebaserat skyltprogram. Nästa stopp är i natur- och friluftsområdet  Oset/ 
Rynningeviken, Örebros tidigare soptipp och oljehamn som nu är 740 hektar av stadsnära natur- och  
rekreationsområde för kommunens invånare. Här cyklar vi eller går (beroende på väder) på en guidad  
visning av området. Buss kl. 13 från Drottninggatan 42.

3) ÖREBRO SKATEPARK & TEGELBRUKET Gemensam promenad till Örebro Skatepark, som invigdes 2015  
och var efterlängtad i en stad med en stark skateboardhistoria. Därefter åker vi buss till Tegelbruket, en plats 
för unga mellan 16–25 år. Här skapar föreningsliv, näringsliv, folkbildning och kommun angelägen verksam-
het med bred finansiering med verksamheter som fritidsgård, bibliotek och föreningsverksamhet.  
Samling: Olof Palmes torg.

4) BEHRNOMRÅDET – Om områdets utveckling och roll i staden. Gemensam promenad till Behrnområdet,  
ett av Örebros mest framgångsrika utvecklingsprojekt. Här har en ny stadsdel med arenor, affärs- 
lokaler och bostäder växt fram. Här huserar främst eliten inom de stora lagidrotterna men här finns  
också inomhusbad, gym och andra träningsmöjligheter. Samling: Olof Palmes torg.

kl. 19.00
Middag på Frimis salonger
En trerätters middag med underhållning. 

Med reservation för ev. ändringar.Med reservation för ev. ändringar.
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Plats: Hjalmar Bergmanteatern 
(Conventum) Olof Palmes torg, Örebro 
Deltagaravgift t.o.m. 27 juni 2017: 
Medlemmar SFK: 3900kr exkl. moms
Övriga: 4300kr exkl. moms  
Deltagaravgift fr.o.m. 28 juni 2017 
Medlemmar SFK: 4400kr exkl. moms
Övriga: 4800kr exkl. moms 

Med reservation för ev. ändringar.

INFORMATION

MODERATOR FÖR KONFERENSEN
Niklas Jälevik är journalist och kommunikatör med ett gediget kultur- och idrottsintresse. Efter en  
karriär på SVT både framför och bakom kameran i sport- och nyhetssammanhang ägnas tiden  
nu åt rådgivning inom PR och medierelationer samt konferencier- och moderatorsuppdrag.

TORSDAG 24 AUGUSTI
kl. 8.15 
Sekretariatet öppnar. Kaffe och frukt finns att tillgå.

kl. 8.30–8.40
Nästa års värdkommun presenterar sig

kl. 8.40–9.30
Så fixar du innovation utan att det behöver kosta! 
Alla förväntas numera vara innovativa och kreativa på jobbet. Men hur ska vi både kunna vara innovativa 
och hinna allt annat? Och vad menas egentligen med innovation? Att komma med nya initiativ,  
idéer eller att sätta igång förändringsprojekt innebär ofta en insats som går utanför det vanliga arbetet.  
Men så behöver det inte vara. Under denna föreläsning vill Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet,  
ta ned innovationshetsen på jorden och ge dig handfasta och konkreta tips om hur du kommer igång. 
Leif Denti, forskare inom innovationsledarskap, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

kl. 9.30–10.00
Kaffepaus

kl. 10.00–10.50
Ledarskap – från ord till handling. En föreläsning om att leda andra på ett motiverande och 
inspirerande sätt, att få med sig medarbetarna och inte tvärtom. Flera direkt användbara kommunikativa 
ledarskapsverktyg som kommer att förenkla och förbättra ert dagliga ledarskap presenteras. Ami  
behandlar bland annat hur man kommunicerar tydliga förväntningar och följer upp dem genom  
feedback, beröm och att själv leva som man lär.  
Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och  
kommunikation. 

kl. 11.00–11.50
Ledarskap under påfrestande förhållanden. Robert föreläser om hur ledare skapar framgångsrika 
organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. Hur man går från den enskildes rädsla 
att misslyckas, till en gemensam känsla av att vilja uppnå något stort. En inspirerande föreläsning om 
hur en organisation framgångsrikt möter helt nya uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden.
Robert Karjel, författare, överstelöjtnant, helikopterpilot m.m. Årets talare 2016 och 2013.

kl. 11.50
SFK:s ordförande Leif Gustafsson avslutar konferensen.

Sker via anmälningsformulär 
som finns på www.fritid-kultur.se
Boka teckentolk om behov finns. 

Ersättare får sättas in.  

Vid frågor, kontakta: 
Resia Kongress
E-post: congress@resia.se
Tfn: 018-183535

ANMÄLAN


