
 
SFK:s styrelsemöte måndag 18 november 2013 

Tid:  8.00 – 14.30 

Plats:  Kulturhuset Spira, Jönköping 

Närvarande: Helén Wiklund Wårell, Luleå, Mats Ahrén, Karlstad, Leif Gustafsson, 
Skellefteå, Urban Ohlsson, Lund (t om kl 10.00), Hans-Åke Antonsson, Jönköping, Marina 
Högland, Huddinge 

Anmält förhinder: Berit Robrandt Ahlberg, Flen 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomnade och förklarade mötet öppnat. 

2. Sekreterare för mötet 
Marina Högland utsågs till sekreterare för mötet. 
 

3. Erfarenhetskonferensen 
Mail med inbjudan går ut i veckan till alla föreningens kontakter och 
skickas även ut via post till 900 adresser.  
Diskussion kring upplägget för programmet. Styrelsen är enig om att 
innehållet är bra. 
Marina fick i uppdrag att kolla upp om vi hinner få med en annons i Fritid 
och Park, decembernumret. 
 

4. Hemsidan/ information 
Fritid och Park: Text inskickad till decembernumret liksom uppdatering av 
styrelsen. Vi har även fått utgivningsplanen för 2015. Marina skickar ut 
planen till styrelsen.  
Hemsidan: Urban och Marina har haft genomgång och Marina har varit i 
kontakt med UVI för att diskutera processen. Enligt Anders räknar man 
med att ha ett förslag till ny struktur klar innan årsskiftet vilket innebär att 
en publicering av ny hemsida kan ske tidigt 2014. Styrelsen diskuterade 
hemsidan, upplägg och funktion. 
 

5. Medlemshanteringen/ medlemskap 
Styrelsen startade en diskussion om medlemskap vid förmöte söndag kväll 
17/11. En knäckfråga är gränsdragning för fullvärdig medlem kontra 



nätverksmedlem. Nuvarande stadgar reglerar medlemskap (§ 4: Till 
medlem i föreningen kan antagas den som innehar tjänst som högste 
ansvarige tjänsteman i kommunal förvaltning med ansvar för fritids- 
och/eller kulturfrågor. 
I beställar- utförandeorganisation kan ansvariga chefstjänstemän från båda 
sidor erhålla medlemskap. 
För den som inte kan antagas som medlem enligt ovanstående villkor, men 
i övrigt i sin huvudsakliga gärning är verksam inom kultur- och 
fritidssektorn och som i övrigt gagnar föreningens intressen, kan beviljas 
medlemskap i föreningen som sk. nätverksmedlem efter prövning i 
styrelsen. Som nätverksmedlem har man inte rösträtt vid föreningens 
årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot. Dock kan man 
adjungeras till styrelsen eller till andra inom föreningen aktiva 
arbetsgrupper. Som nätverksmedlem betalar man full medlemsavgift. Om 
medlem lämnar sin befattning som medlemsberättigad chef upphör därmed 
medlemskapet i föreningen. Dock kan medlemskap som seniormedlem 
erhållas av den som på grund av ålders- eller deltidspension avgått från sin 
tjänst.) 
 
I dagsläget har föreningen medlemmar som enligt stadgarna inte ska antas. 
UVI håller för närvarande på med arbetet att utreda medlemsregistret och 
kommer inom kort återkomma till styrelsen med en förteckning över hur 
det ser ut för närvarande. Då fakturor bör gå ut inom kort bör styrelsen fatta 
beslut om följande: 
 
1. Till vilka ska fakturorna gå ut? 

Styrelsen beslöt efter diskussion att fakturorna ska gå ut till nuvarande 
medlemmar. Dock ska medlemmar som uppenbart felaktigt fått 
medlemskap undantas. Detta gäller exempelvis politiker. 
 
Ett erbjudande om medlemskap ska också skickas ut till kommuners 
representanter som ännu inte är medlemmar. 
 
Beslöts att ett följebrev ska skickas med till bägge kategorier. Marina 
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av följebrev. 
 

2. Vilka nivåer ska finnas på medlemskap och vem kan bli medlem? 
Beslöts att hålla fast vid två nivåer av medlemskap: 
Medlem med rösträtt – högste chefstjänsteman inom sektorn 
Medlem – övriga chefstjänstemän inom sektorn (nuvarande 
nätverksmedlem) 
 

3. Process för revidering av kontaktuppgifter i medlemsregistret 
UVI går för närvarande igenom registret. Registret skickas ut till 
styrelsen för en första genomgång. Därefter beslöts att regionombuden 
får registret för revidering. 
 

4. Bör förändringar göras i stadgarna? 
En förändring av stadgarna ska tas upp på två på varandra följande 



årsmöten. Styrelsen beslöt att arbete med att ta fram förslag till tas upp 
på senare styrelsemöte. 

 
6. Samarbete FSKF 

Leif och Hans-Åke har träffat Torbjörn Neiman som är ordförande. FSKF 
är positiva till samarbetet och man är villig att ge våra medlemmar tillgång 
till kursutbudet. SFK:s medlemmar får betala 50% högre avgift, vilket är 
OK. Frågan om ett gemensamt kursutbud vill man vänta med och först 
utvärdera utfallet i detta samarbete för att därefter ta beslut.  
FSKF är positiva till att marknadsföra SFK:s konferenser på hemsidan och 
likaså är man positiv till en gemensam kalender. 
Man diskuterade även intresse för att arrangera en årskonferens och 2015 
eller -16 är intressant för Stockholms del. Dock vill man fundera och 
återkomma. 
 

7. Träffpunkt idrott 
Helen redogjorde för planeringen och de möten hon deltagit i. En 
frågeställning som SFK fått för synpunkter är vilka ämnesområden som är 
intressanta och attraherar politiker och högre tjänstemän.  
Styrelsen diskuterade tänkbara intresseområden och enades om att teknik, 
politik och hållbarhet är intressanta frågeområden för målgruppen. 
 

8. Tankesmedja friluftsliv 
Helen berättade om planeringen inför 2014 års tankesmedja som går av 
stapeln 9 – 10 april på Djurönäset. Temat är infrastruktur och omfattar 
såväl fysisk, rättighet och juridik samt emotionell infrastruktur. 
 

9. Övriga frågor 
 
Höjning av årsavgift. Styrelsen diskuterade förslag om höjning av årsavgift 
med 100 kr till 500 kr. Frågan tas upp vid ett kommande styrelsemöte. 

Arrangör för årskonferens 2015 och 2016 
Förutom att Stockholm har visat intresse för 2015 eller, mer troligt, 2016, 
har Sundsvall lämnat in en formell förfrågan om 2015. Likaså har Malmö, 
Gävle, Lund och Växjö sagt sig vara intresserade.  
Berit har uppdraget att ta reda på vilka som fortsatt är intresserade och få in 
en formell förfrågan. 

Samarbetet med SKL 
Tidigare fanns ett formellt samarbetsavtal. Viktigt att få till ett letter of intent 
under våren.  

Deltagande samarbetspartners på SFK:s årskonferens 
Styrelsen diskuterade deltagande och beslöt att Kulturrådet, RF, SKL och 



Ungdomsstyrelsen ska bjudas in och beredas möjlighet till en kort 
programpunkt på årskonferensen. 

Årets friluftskommun 
Föreningen sitter genom Helen med i juryn. För närvarande pågår en 
översyn av frågeställningarna för att förfina urvalskriterierna.  

Tillgång till medlemsregistret 
Frisk – branschorganisation för friskvårds- och gymverksamhet – har 
kontaktat föreningen och vill använda sig av vårt medlemsregister. Styrelsen 
beslöt att inte lämna ut registret. 

10:00 Möte med Svenska Mässan 
Presentation och diskussion kring kommande konferens. Nyheter, inriktning 
mm. Nästa planeringsmöte hålls den 5/2. Inför det får SFK underlag 
gällande pris och förslag till rabatter för föreningens medlemmar. 

11:00 Möte med Jönköpings kommun, planering för årskonferensen, besök   
lokaler. 
Diskussion kring programinnehåll och eventuellt tema. Förslag som togs upp 
var: barn och unga med funktionsnedsättning, biblioteken som mötesplats. 
Är Stockholms OS-ansökan fortfarande aktuell så bör det ingå som en punkt. 
Jönköping återkommer med förslag till program. 
Pia Sundhage har preliminärt tackat ja till medverkan och Alice Bah finns 
också med som ett möjligt dragplåster. 

12:00 Lunch 

13:00 Fortsatt möte, se punkter ovan. 

14:30 Mötet avslutades. 

 

 
Marina Högland 
sekreterare 


