
 

 

 

SFK:s styrelsemöte onsdagen den 5 februari och torsdagen den 6 februari 
2014 

Tid:  5/2 mellan kl 1900-2000 och 6/2 mellan kl 0930 - 1130 

Plats:  Restaurang Muntergök och Garnisonen 

Närvarande: Helén Wiklund Wårell, Luleå, Mats Ahrén, Karlstad, Leif Gustafsson, 
Skellefteå, Urban Ohlsson, Lund, Hans-Åke Antonsson, Jönköping, Marina Högland, 
Huddinge, Berit Robrandt Ahlberg, Flen 

Den 5 februari deltog också personal från Utvärderingsringen, Karin och Anders Lundkvist 
och Magnus Holmgren. Vi gick igenom upplägget inför morgondagens erfarenhetskonferens, 
118 anmälda, ett antal som vi är nöjda med. På konferensen delas också flyers om 
Jönköpingskonferensen ut. Information om upplägget kring medlemsregistret, 128 aktiva 
medlemmar idag, fakturor till dessa är utskickade. Hemsidan diskuterades också innan det var 
dags för middag. 

 

1. Planering inför årskonferensen i Jönköping. 
Innehåll i konferensen diskuteras, allt från boklösa bibliotek, stadsutveckling med 
Charlotta Mellander, ung livsstil med Ulf Blomdal, jämställdhet med Magnus 
Jacobsson till redan bokade Pia Sundhage och Alice Bah-Kunke! Även diskussion 
kring studiebesöken och tre spår är inriktningen.   Inbjudan skickas ut under slutet av 
mars. Jönköping med Hans-Åke Antonsson i spetsen jobbar vidare med programmet. 

 

2. Värdkommun årskonferensen 2015 
Styrelsen diskuterar möjliga värdkommuner framöver, Gävle, Växjö, Malmö och 
Sundsvall. Stockholm på gång till 2016. Helén får uppdrag att ringa Sundsvall. 
 

3. Information, kommunikation, webb 



På gång via Utvärderingsringen 
 

4. Träffpunkt Idrott 
Helén rapporterar från möte 5/2. Hockeyns arenadagar kommer att pågå samtidigt som 
Träffpunkt Idrott. Programmet på väg att utformas. Tre spår alla dagar. Anläggning o 
teknik, politik o ekonomi samt idrott o samhälle. Det går att köpa enbart en dag om så 
önskas. 25 % rabatt för SFK:s medlemmar. SFK får en yta, träffpunkt, tillsammans 
med övriga utställare där vi kan ha roll-ups mm information.  Marina ordnar så att en 
banner läggs upp på SFK:s hemsida.  
Styrelsen beslutar att bemanna ”träffpunkten” i den mån det är möjligt. 
 

5. Tankesmedja Friluftsliv 
Helén rapporterar kring tankesmedjan som går av stapeln den 9-10 april på Djurnäset, 
Stockholm. Bra program! Vägar ut – friluftslivets förutsättningar är temat.  
 

6. Rapport Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 
Helén rapporterar kring konferensen och konstaterar att det är en dyr konferens, kostar 
mellan 7 – 8 tusen kronor. SFK borde kunna gå ihop med RF förslagsvis för att göra 
en liknande konferens men till ett billigare pris. Styrelsen diskuterar möjligheterna till 
att anordna något som inte kolliderar med andra likartade konferenser. Förslag att 
anordna vartannat år? November 2015? 
Styrelsen beslutar att Helén och Leif får i uppdrag att träffa RF för att föra en 
diskussion om eventuellt upplägg. 
 

7. Samarbete FSKF 
Styrelsen diskuterar hur vi kan distribuera det kursutbud som FSKF har skickat till oss. 
Kan möjligtvis UVIAB skicka till medlemmar via länk? Viktigt att det är SFK som är 
avsändare och inte någon annan. 
Styrelsen beslutar att Marina får i uppdrag att kolla vad som är möjligt 
 

8. Vinnovaprojektet om bad 
Urban rapportera kring Vinnovaprojektet. SFK är med som offentlig aktör. Ansökan 
om medel är inte klar. 
 

9. YH-utbildning för sektorn 
Leif rapportera att YK-utbildningen är förlängd i Skellefteå. Däremot så finns inte 
varken Kristianstad eller Skövde kvar. 
 

10. Medlemskap i SFK 
Styrelsen har en fortsatt diskussion kring vem som ska få vara medlem i SFK. 
Styrelsen beslutar att stå fast vid stadgarna, dvs. högsta chef för kultur och/eller fritid 
oavsett organisationstillhörighet. Styrelsen behöver fastställa en tolkning av vem som 
får vara Nätverksmedlem mm. 
 



11. Styrelsens studieresa 
Hans-Åke meddelar att han inte har möjlighet att åka med. Allt i övrigt under kontroll. 
Alla får i uppdrag att kolla upp intressanta studiebesök mm. 
 

12. Regionombud 
Styrelsen beslutar att UVIAB får fortsatt uppdrag att kontakta och söka lämpliga 
chefer som regionombud i de regioner som idag saknar ombud. 
 
 
 
Berit Robrandt Ahlberg 
Sekreterare 
 

 

 

 

  


