
 

 

 

Styrelsemöte: Sveriges Fritids- och kulturchefsförening 

Plats:   Rica Hotell, Stockholm 

Tid:   2013-10-07. Klockan 18.00–20.30 

Närvarande: Leif Gustafsson, Mats Ahrén, Hans-Åke Antonsson, Urban Olsson, 
Helén Wiklund Wårell, Berit Robrandt Ahlberg. Anders Lundkvist - UVIAB 
deltar under punkt 1, 2 och 3. 

Anmält förhinder: Marina Högland 

15:30  Förmöte med UVIAB 

16:30  Förmöte med Föreningen Storstockholms Kultur och Fritidschefer, 
ordförande Torbjörn Neiman  

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Erfarenhetskonferensen 2014 med UVIAB 
Anders Lundkvist, UVIAB presenterar ett förslag till programupplägg. 
Ungdomstema. Viktigt att får med Sveriges Kommuner och Landsting, 
Leif pratar med Nils-Olof Zethrin för att höra om de vill stå som 
medarrangör till konferensen.  
 
Styrelsen beslutar  
att uppdra till Leif Gustafsson att tillsammans med UVIAB bestämma 
slutliga programupplägget. 



att UVIAB får bedöma kostnaden för respektive föreläsare som 
kommer från kommunerna. Resa står konferensen för och i 
undantagsfall också för övernattning. 
 
 

3. Medlemsvärvning och medlemsvård med UVIAB 
Anders Lundkvist UVIAB går igenom de förutsättningar som behöver 
vara klara inför arbetet med medlemsregister och allt som där till hör. 
Analys först, medlemsformen, registret? Fakturering ingår, broschyr 
måste framställas, regionombudens medverkan diskuteras?  Hur ska de 
vara involverade. UVIAB kan åta sig sköta detta. Engångskostnad för 
iordningsställande 25 tkr + moms och därefter löpande avtal förslagvis 
% på medlemsavgiften.  
Allt bör i framtiden gå att sköta via hemsidan. UVIAB föreslår också 
att de kan bygga upp en ny hemsida för en kostnad av 25 tkr + moms 
som en engångskostnad. 
 
Styrelsen beslutar 
att ge UVIAB i uppdrag att sköta medlemshanteringen och 
uppbyggande av en ny hemsida, samt 
att utse Urban och Marina som kontaktpersoner gentemot UVIAB 
gällande input för medlemshantering och hemsidan mm 

 
4. Samarbete med Föreningen Storstockholms Kultur- och 

fritidschefsförening  
Möte med Torbjörn Neiman, kultur- och fritidschef i Järfälla och 
ordförande i FSFK. Vi i SFK önskar samarbete om ett antal aktiviteter 
såsom kurser, temakonferenser, gemensamt kalendarium, samt att ev. 
att Stockholm kan vara värd för en kommande årskonferens. 
Kontaktperson från FSKF kan vara Marina Högland, ledamot i SFK. 
 
Styrelsen beslutar  
att invänta FSKF svar på våra önskemål 
 

5. Yttrande angående SKL och Konsumentverkets olika bedömning 
av kommunala bad som näringsverksamhet eller inte och därför 
inte faller under kraven i produktsäkerhetslagen 



 
Styrelsen beslutar  
att stå fast vid tidigare beslut 
 

6.  Möte med Konstpool 
En förfrågan från Konstpool om att få medverka på ett styrelsemöte för 
att presentera sin verksamhet och affärsidé.  
 
Styrelsen beslutar  
att tacka nej till erbjudandet om ett möte 
 

7.  Utvärdering Årskonferensen i Luleå 
Alla har fått utvärderingen från årskonferensen, drygt 100-talet 
deltagare. Styrelsen har en diskussion om hur vi kan förbättra och 
eventuellt förändra vissa delar i kommande årskonferenser, exv. 
antalet dagar, pris mm.   
 
Styrelsen beslutar  
att avgörande måste ske senast på möte i anslutning till erfarenhets-
konferensen 
 

8.  Medlemsutskick Green Team 
Friluftslivsverksamhet vill ha vårt medlemsregister för att skicka 
information till våra medlemmar. 
 
Styrelsen beslutar  
att uppmana föreningen att ta kontakt med SKL för att ta del av deras 
register 
 

9.  Inför Årskonferensen i Jönköping 
Offerter på konferenslokal har inkommit från Spira och Elmia. Möte 
med representanter för värdkommunen mm sker i december. Alice 
Bah, Pia Sundhage, Renata Chlumska är förslag på intressanta 
föreläsare. Hans-Åke tar fram förslag till flera föreläsare. Ev. politisk 
debatt kring våra frågor.  
 
Styrelsen beslutar  



att ge Hans-Åke Antonsson i uppdrag att förhandla priser på Spira i 
första hand 
 

10.Vinnovaprojektet om bad 
Leif Gustafsson och Urban Olsson kommer att medverka på en 
konferens i morgon och beskriva sina bad mm. 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten 
 

11.  Uppvaktning hos YH-myndigheten 
Leif Gustafsson tillsammans med badmästarförbundet har framfört 
våra gemensamma synpunkter om att vår utbildning behövs. 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten 
 

12.Badmästareförbundet 50 år 
 
Styrelsen beslutar  
att Ge Berit Robrandt Ahlberg i uppdrag att kontakta Marina Högland 
om att skicka ett brev och gratulera 
 

13. Träffpunkt Idrott (fd IDA och Bad, fd Träffpunkt Idrottsmiljö) 
Bra träff i planeringsgruppen senast. Gruppen består av representanter 
från Svenska Mässan. Riksidrottsförbundet, SKL, SFK samt 
Badmästareförbundet. Helén Wiklund Wårell berättar att man gör en 
omstart kring innehåll, målgrupper mm. 18-20 november 2014 går 
nästa konferens av stapeln. Nästa möte är 14/11 och då kan ytterligare 
rapporter levereras i samband med vårt nästa styrelsemöte 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten 
 

14. Tankesmedja för friluftsliv 
Helén Wiklund Wårell rapporterar från telefonmöte och temat för 2014 
– friluftslivets infrastruktur, leder anläggningar, tillgänglighet, 



allemansrätt, samverkan, kunskap. SFK har en liten roll i 
tankesmedjan. Konferensens tidpunkt är april 2014. 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten 
 

15. Övriga frågor 
Intresse av att vara värdkommun för en framtida årskonferens har 
skickats in från Sundsvall, Malmö har också visat intresse av att ha 
årskonferens, dock inte någon formell ansökan.  Även Stockholm, 
Gävle och Växjö har visat intresse. Vi vill ha en formell hantering av 
dessa förfrågningar. 
 
Styrelsen beslutar  
att Berit Robrandt Ahlberg får uppdrag att skicka en förfrågan till 
Elisabeth Lundgren, Malmö om en officiell förfrågan om en framtida 
konferens. 
 

16. Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 

 


