
	  
	  
	  

	  SFK:s	  styrelsemöte	  i	  Stockholm	  5	  februari	  2015	  
	  
Plats:	  Garnisonen,	  Karlavägen	  100	  	  
Närvarande:	  Leif	  Gustafsson,	  Skellefteå,	  Urban	  Ohlsson,	  Lund,	  Hans-‐Åke	  Antonsson,	  Jönköping,	  
Marina	  Högland,	  Huddinge.	  	  
Förhinder:	  Helén	  Wiklund	  Wårell,	  Luleå,	  Mats	  Ahrén,	  Karlstad	  och	  Eva	  Königsson,	  Eskilstuna	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  hälsade	  välkommen	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
2.	  Styrelsens	  åtaganden	  vid	  Erfarenhetskonferensen	  
Förslag	  att	  närvarande	  från	  styrelsen	  vid	  konferensen	  presenterar	  talarna	  enligt	  förslag	  från	  
Utvärderingsringen.	  Leif	  inleder	  och	  tar	  i	  samband	  med	  detta	  upp	  kommande	  konferenser.	  
	  
3.	  Idrottskonferens	  med	  RF	  
	  Färdigt	  program	  finns	  nu	  framtaget	  för	  konferensen	  som	  äger	  rum	  23	  –	  24	  april	  i	  Stockholm.	  Leif	  
flaggar	  för	  konferensen	  i	  samband	  med	  inledningstalet.	  
	  
4.	  Årskonferensen	  i	  Gävle	  
Reviderat	  förslag	  till	  program	  är	  utskickat	  till	  styrelsen.	  Kajsa	  Ravin	  presenterar	  förslaget.	  De	  flesta	  
programpunkterna	  och	  talarna	  är	  bekräftade.	  En	  flyer	  har	  tagits	  fram	  som	  kommer	  delas	  ut	  på	  
Erfarenhetskonferensen.	  	  	  
	  
5.	  Friluftsliv	  	  
Inget	  nytt	  har	  tillkommit	  sedan	  föregående	  styrelsemöte.	  
	  
6.	  Informationsverksamheten,	  artiklar	  i	  facktidningar	  
Facebook-‐sidan	  är	  nu	  nedstängd.	  
Leif	  tar	  upp	  det	  faktum	  att	  föreningen	  har	  redaktionellt	  utrymme	  och	  hur	  detta	  ska	  hanteras.	  Finns	  
ämnen	  att	  ta	  upp	  och	  intressenter	  för	  att	  skriva?	  	  
Marina	  försöker	  etablera	  en	  stabil	  kontakt	  med	  tidningarna	  för	  att	  få	  till	  bra	  processer	  och	  
framförhållning.	  Detta	  har	  hittills	  inte	  fungerat	  optimalt.	  
Utvärderingsringen	  har	  skickat	  en	  uppmaning	  om	  att	  föreningen	  bör	  byta	  webbhotell	  då	  nuvarande	  
lösning	  inte	  ger	  fullgod	  kvalitet	  och	  funktionalitet.	  Styrelsen	  ger	  Utvärderingsringen	  uppdrag	  att	  flytta	  
hemsidan.	  Detta	  kommer	  medföra	  en	  (ringa)	  ökning	  av	  kostnad	  för	  föreningen.	  
	  
7.	  Temakonferens	  om	  koncepthallar	  
Diskussion	  kring	  ett	  eventuellt	  upplägg	  för	  en	  temakonferens.	  Styrelsen	  är	  enig	  om	  att	  arbeta	  vidare	  
för	  en	  temakonferens	  under	  senhösten.	  	  
	  
8.	  Styrelseresan	  
Inget	  nytt	  har	  tillkommit	  sedan	  föregående	  styrelsemöte.	  



	  
9.	  Studieresa	  medlemmar	  	  
Marina	  återkommer	  så	  snart	  möjligt	  efter	  möte	  med	  FSKF:s	  ordförande.	  
	  
10.	  VINOVA-‐projekt	  simhallar	  
Projektet	  har	  återigen	  aktualiserats.	  Ny	  sökomgång.	  SFK	  är	  med	  som	  sleeping-‐partner.	  
	  
11.	  Övriga	  frågor	  	  
Inga	  övriga	  frågor	  anmälda.	  
	  
12.	  Mötesdatum	  under	  året	  	  
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	  	  
	  
Antecknat	  av:	  
	  
	  
	  
	  
	  
Marina	  Högland	  
	  
	  
	   	   Justeras:	  ________	  /	  _________	  
	  
	  
	   	   	  
	  

Leif	  Gustafsson	  
Ordförande	  
	  	  

	  


