
 

 

SFK:s styrelsemöte måndagen den 26 maj, 2014 

Tid:  kl. 0830 - 1130 

Plats:  Ute på en cafeteria i Krakow 

Närvarande: Helén Wiklund Wårell, Luleå, Leif Gustafsson, Skellefteå, Urban Ohlsson, 
Lund, Marina Högland, Huddinge och Berit Robrandt Ahlberg, Flen 

  

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

2. Verksamhetsberättelse 2013 - 2014 
Styrelsen går igenom innehållet i verksamhetsberättelsen och skickar kompletteringar 
till sekreteraren. Verksamhetsberättelsen skickas till styrelsen för koll innan den 
fastställs. 
 

3. Medlemsläget 
Medlemsläget för dagen är 154 st betalade. Styrelsen konstaterar att det är ett bra 
resultat och ser fram emot att öka antalet framöver. 
 

4. Medlemsbegreppet/nätverksmedlem 
Diskussion kring vem och vilka som kan bli medlemmar i föreningen, 
nätverksmedlemmar kan exempelvis vara landstingsanställda. Se stadgarna. 
Diskussion förs också kring regionombuden som inte har tagit den roll som de borde 
ha gjort utifrån den uppdragsbeskrivning som finns. 
Styrelsen beslutar att ta bort regionombuden och ge Helén Wiklund Wårell i uppdrag 
att komma med ett förslag om hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Marina 
får i uppdrag att skicka ett mail till samtliga regionombud och meddela beslutet. 
 

5. Medlemsavgift 2015 
Styrelsen diskuterar nivån på medlemsavgiften. 
Styrelsen beslutar att medlemsavgiften för 2015 är samma som tidigare 



 
6. Värdkommun 2015 

Diskussion om intressenter för kommande årkonferenser där Leif G har haft kontakt 
med Gävle som har visat intresse för värdskap 2015. 
Styrelsen beslutar att utse Gävle till värd för årskonferensen 2015 
 

7. Inför årskonferensen i Jönköping 
Styrelsen hade en genomgång av programpunkter och övrigt inför konferensen. Inför 
årsmötet bjuds tidigare SFK-ordförande Ylva Millback in som årsmötesordförande. 
Leif får uppdraget att kontakta henne. 
Styrelsen beslutar att ha en avstämning med värdkommunen kl 1800 måndagen innan 
konferensstart. Styrelsemöte hålls tisdag förmiddag. 
 

8. Samarbetsavtal Utvärderingsringen 
Diskussion kring avtalet med Utvärderingsringen. Styrelsen är eniga om att avtalet bör 
konkretiseras med en portalparagraf där det beskrivs hur kommunikation med 
medlemmar samt övriga ska ske. SKF ska alltid stå som avsändare och mailen ska ske 
via vår e-postadress. 
Styrelsen beslutar att godkänna avtalet i övrigt med ovan nämnda komplettering 
 

9. Samverkan med FSKF, information till medlemmarna 
Föreningens samverkan med FSKF är positiv och vi kommer att pusha för kalendariet 
med kursutbudet till våra medlemmar. 
Styrelsen beslutar att pusha för FSKF:s kursutbud till våra medlemmar 
 

10.  Erfarenhetskonferens 2015  
Tidpunkt för erfarenhet diskuteras och förslag är antingen 5-6 februari eller 19-20 
februari 2015. Tema för konferensen skulle kunna vara bidrag till föreningar och 
organisationer, jämlikhet eller folkhälsa/demografi. 
Styrelsen beslutar att gå vidare i tankarna kring både datum och innehåll på 
kommande styrelsemöte 
 

11. Temakonferens – Allemansrätten – Strömstaddomen 
Innehåll för kommande temakonferenser diskuteras. Allemansrätten skulle Ingemar 
Ahlström kunna var expertföreläsare kring. Att driva gym är intressant och bevakning 
av domar bör ske framöver. Datum för konferenser borde vara runt april – maj 2015- 
Styrelsen beslutar att den nyvalda styrelsen får besluta kring tema, tidpunkt och 
eventuella medarrangörer 
 

12. Träffpunkt Idrott  
Helén rapporterar kring planeringen kring kommande mässa i höst. Vid invigningen 
ska SFKs ordförande vara delaktig. Det finns ett avtal som vi är överens om. Det 
kommer att finnas en monter för alla som är delaktiga i mässan. I den montern ska det 
finnas personer från olika organisationer m fl. däribland SFK 



Styrelsen beslutar att tacka för rapporten och på nästkommande styrelsemöte 
bestämma bemanning i montern samt även vilket budskap som ska föras fram. 
 

13. Informationsfrågor, hemsidan – detta får du som medlem 
Styrelsen har en diskussion om hur hemsidan kan förbättras och vad som är angeläget 
att synliggöra där. Viktigt budskap är – detta får du som medlem och där ska också ett 
kalendarum finnas. Det är också angeläget att det finns information för alla som ”tittar 
in”. Sidan behöver ”lättas upp” med flera bilder bland annat. Marina arbetar fram ett 
förslag som sedan skickas ut till styrelsen för synpunkter och input.  
Styrelsen beslutar att Marina får uppdrag att göra ett förslag om hemsidan och att 
samtliga i styrelsen skickar lämpliga bilder på företeelser inom fritid och kultur till 
Marina för att använda på hemsidan. 
 

14. Möte med SKL 
Leif har haft möte med SKL och fört diskussioner om framtida samarbeten. 
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
 

15. Förslag till ny valberedning 
Till årsmötet finns inget förslag till valberedning. De som tidigare har varit 
valberedning kommer inte att finnas kvar i sina roller i kommunerna. 
Styrelsen beslutar att var och en lämnar förslag på lämpliga kandidater ifrån olika 
delar i landet inför årsmötet  
 

16. Övriga frågor 
Avslutningsvis diskuterar styrelsen vikten av att alla ledamöter i styrelsen har ett 
fortsatt gott engagemang i mailkontakter etc för att få så bra resultat som möjligt i vårt 
arbete med att marknadsföra och föra fram Sveriges Fritids- och kulturförening som 
en förening väl värd att räkna med! 

 
 
 
Berit Robrandt Ahlberg 
Sekreterare 
 

 

 

 

  

 


