
 

SFK:s styrelsemöte i Gävle 7-8 december, 2014 

Plats:   Elite Grand Hotel (kvällen 7/12) samt Kultur och fritid (förmiddag 8/12). 

Närvarande:  Helén Wiklund Wårell, Luleå, Leif Gustafsson, Skellefteå, Urban 

Ohlsson, Lund, Hans-Åke Antonsson, Jönköping, Mats Ahrén, Karlstad 

och Eva Königsson, Eskilstuna. 

Förhinder:   Marina Högland, Huddinge 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Summering av årskonferensen i Jönköping 

Utvärderingen visar på gott resultat. Ca hälften av deltagarna har svarat på enkäten. 

Erfarenheterna tar vi med oss till resonemanget med Gävle. Totalt 170 deltagare. 

Fördelningen mellan tjänstemän-politiker, ca 70-30. Vi tar med oss erfarenheterna till vårt 

möte med Gävle om kommande årskonferens. 

 

3. Träffpunkt Idrott 

Fler besökare och utställare än tidigare år. De flesta köper 2-dagarsbiljett. Utvärderingen 

visar att majoriteten var nöjda med att det var temadagar. Uppföljning med Svenska Mässan 

och medarrangörerna sker 26 januari, -15.  Nästa Träffpunkt Idrott flyttas till mars 2016 då 

den kommer att synkas med TUR-mässan. 

 

4. Erfarenhetskonferensen 5-6/2 

Inbjudan har gått ut till samtliga kommuner och anmälan ligger öppen. Styrelsen hoppas på 

ca 100 deltagare. 

Beslut: Styrelseledamöterna fungerar som presentatörer av föreläsare. Leif gör fördelning 

som skickas ut till ledamöterna. 

 

5. Idrottskonferensen med RF 

Preliminärt program är klart. Upplägget är idrottspolitik dag 1 och anläggningar dag 2. 

Datum är 23-24 april i Stockholm. Start med lunch dag 1 och avslut senare delen av 

eftermiddagen dag 2. 

 



Önskemål är att få en sammanställning vad som blivit av de olika satsningarna inom handboll 

(gurkburk), fotboll (Laban) och innebandy (40x20) samt bad (Malmsten). Beslut: Helén och 

Leif tar med sig frågan till RF.  

 

Denna konferens är medlemsrabatterad på samma sätt som övriga konferenser, dvs -400 

kronor. 

 

6. Ungdomskonferens 

Utvärderingsringen har skickat en förfrågan om att SFK ska vara samarbetspartners för en 

ungdomskonferens 19 maj, 2015. Våra medlemmar får då 400 kr rabatt på konferensen. 

Beslut: vi går in som samarbetspartners. Innebär inget praktiskt åtagande för SFK. 

 

7. Årskonferens 2015 i Gävle 

Träff med kultur och fritid i Gävle med genomgång av programmet så här långt samt besök 

på de tänkta konferensanläggningarna. Konferensen är även denna gång tre dagar, 25-27 

augusti, 2015. Hotell (Elite Grand Hotel och Scandic) är uppbokade till mycket bra priser. 

 

Beslut: Mats är kontaktperson för konferensen i Gävle. 

Beslut: Helén formulerar brev som går till SKL, RF, MUCF och Kulturrådet, där de erbjuds att 

komma till konferensen och berätta vad som är på gång inom respektive organisation.   

 

8. Friluftsliv 

Enkäten ”Årets friluftskommun 2015” är omarbetad något och Helén har deltagit i det 

arbetet. Enkäten skickas ut i mitten av januari och kommunerna har en månad på sig att 

besvara den. Som vanligt delas priset till vinnaren ut i samband med Tankesmedja för 

friluftsliv. 

 

”Tankesmedja för Friluftsliv” går i Örebro 28-29 april, 2015. En första inbjudan har skickats ut 

i förra veckan. Temat är stadsnära friluftsliv. 

 

9. Värdkommun 2016 

Ansökan har kommit från Växjö och Lund. Urban meddelar jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Lund får arrangera SFK´s årskonferens 2016. Styrelsen är 

övertygad om att båda städerna hade klarat uppdraget ypperligt, varför spridning i landet 

blev den avgörande faktorn. 

Beslut: Leif skriver svar till både Lund och Växjö. 

 

10. Medlemsförmån Sport & Fritidsmiljöer samt Fritid & Park 

Styrelsen har gjort en överenskommelse med Sport & Fritidsmiljöer samt Fritid & Park som 

gör att våra medlemmar får tidskrifterna som en del i medlemskapet.  

 

Samtliga styrelseledamöter har möjligheten att skriva inlägg i ovanstående tidskrifter under 

vår ”SFK-sida” som vi har i varje nummer. 

 

 



11. Marknadsföringsmaterial  

Nya roll-ups och visitkort är nu upptryckta. Dessa ska med till samtliga konferenser där vi är 

medarrangörer. 

 

12. Beslut om föreningens utlägg för kost och logi vid möten samt egna utlägg för resor och 

kost/logi 

Med anledning av vårt möte med revisorerna beslutar styrelsen följande; 

 

Årliga studieresan: Styrelsen beslutar att i samband med den årliga studieresan erhåller 

SFK’s ledamöter traktamente för resans samtliga dagar. Detta traktamente är avsett att 

täcka kostnaderna för mat och dryck. Flyg, tåg, hotell och ev. inträdesavgifter bekostas av 

SFK. Medföljande respektive bekostar allt själv. 

 

Styrelsemöte: Vid styrelsemöten under året står SFK för styrelsemedlemmars kostnad i form 

av resa, hotell, mat och dryck. Avseende dryck står SFK för alkohol öl/vin som middagsdryck.  
Sker möten i samband med att ledamöter deltar på den egna kommunens bekostnad utgår 

ingen ersättning för resa och hotell från SFK, dock ersätter SFK för ev. merkostnader. 

 

Styrelsemöte i samband med konferens/arrangemang; Då styrelsemöte läggs i samband 

med möte och/eller konferens där vi är arrangör eller samverkanspart bekostar SFK natten 

innan konferensen. SFK står för middag i samband med styrelsemötet och för alkohol öl/vin 

som middagsdryck. 

 

Övriga nätter bekostas och bokas av respektive kommun. Kostnaden för konferensen står 

SFK för då styrelseledamoten är där som representant för SFK. Kostnader för resan bekostas 

av respektive kommun.  

 

I övrigt gäller utlägg för mat i samband med resor till/från möten mot kvitto. Dessa skickas 

till kassören. 

 

13. Temakonferens om koncepthallar 

Urban lyfter en idé om att ha en temakonferens med workshop om koncepthallar för 40x20. 

Tanken är att få igång en diskussion om framtagande av 1-2 olika koncepthallar som alla 

kommuner skulle kunna ta del av förfrågningsunderlaget för. Urban funderar vidare till 

styrelsemötet i februari. 

 

14. Årliga styrelseresan  

Den årliga studieresan blir som tidigare beslutat till Moskva 10-13/14 april. Alla reser 

tillsammans från Arlanda den 10 april. Var och en bokar sitt anslutningsflyg och skickar 

reseräkning till Mats. I övrigt gäller beslut under punkt 12. 

 

15. Studieresa för medlemmar 2015 

Styrelsen har en idé om att genomföra en delvis subventionerad studieresa för medlemmar. 

Förslag finns på Manchester, Sheffield, Dresden och Amsterdam. Eva och Marina har 

styrelsens uppdrag att sondera tänkbart upplägg och återkomma på styrelsemötet i februari. 



 

16. Mötesdatum kommande år 

 Styrelsemöte 4 februari (innan erfarenhetskonferensen). Samling på hotellet kl 

18.30. 

 Styrelsemöte Moskva i april. 

 Ev styrelsemöte i samband med anläggningskonferensen 23-24 april. 

 Styrelsemöte 24 augusti i Gävle Samling på hotellet kl 18.00 

 Styrelsemöte Lund, datum ej klart 

 

Helén Wiklund Wårell 

Sekreterare 

 

 

 


