
 

Minnesanteckningar styrelsemöte  

2015-12-06/07 Biblioteket och Hotell Lundia, Lund 

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

Ohlsson, Lund, Linus Kron, Kungsbacka, Ewa Königsson, Eskilstuna och Marina 

Högland, Huddinge. 

§1. Årskonferens 2016 och årsstämma 2016 

Styrelsen träffade årets värdkommun Lund och gick igenom tänkta delar av 

programmet för de tre dagarna samt syn av lokaler för konferens och måltider. 

Lund tar fram en programstomme och vi fortsätter dialog via mailen. Ny 

avstämning på kommande styrelsemöte. 

§2. Avgift årskonferensen 

Nuvarande avgift för konferensen är 3 500 kr för medlemmar och 3 900 kr för 

icke medlemmar. Nytt förslag är 3 900 för medlemmar och 4 300 kr för icke 

medlemmar. Styrelsen beslutar om ändrad avgift att gälla från och med årets 

konferens i Lund. 

§3.  Värdkommun 2017 

I enlighet med tidigare taget beslut ska vi gå ut via våra medlemmar för att få in 

intresseanmälningar från kommuner om kommande års årskonferens. 

Styrelsen beslutar gå ut till samtliga medlemmar med en intresseanmälan. Den 

ska vara SFK tillhanda senast 31 januari. Beslut tas på kommande styrelsemöte i 

februari. 

 

 



§4. Träffpunkt Idrott 15-17 mars, programinslag 

De tre dagarna är som vanligt i Göteborg 15-17 mars. Dag 1 anläggningar, dag 2 

politikerdag och dag 3 evenemang/besöksnäring.  

SFK har en programpunkt 17 mars och det är om SM-veckan. RF kommer att 

inleda om själva upplägget, sedan berättar Piteå om sina erfarenheter från 

vinterveckan 2016 och destinationsbolaget i Borås berättar om sina 

erfarenheter från sommarveckan och tankar kring kommande sommarvecka. 

Leif och Helén representerar SFK i programrådet. 

§5. Erfarenhetskonferens 2016 

Inbjudan och anmälan är utskickad x flera, ca 60 anmälda. Konferensen är i 

Stockholm 4-5 februari. Helén meddelar att hon inte kommer att kunna delta 

och Marina kan endast delta dag 1. 

Styrelsen beslutar att presentation av programpunkterna sker av styrelsens 

medlemmar. Leif får i uppdrag att ta fram ett körschema. 

§6. Reviderat avtal med Utvärderingsringen 

De revideringar som är aktuella är att lägga in de tillägg som vi hittills haft, in i 

avtalet.  

Styrelsen beslutar godkänna revideringen. 

§7. Prenumeration av Sport & fritidsmiljöer 

Styrelsen beslutar att fortsätta samarbetet som innebär att våra medlemmar 

får tidningen kostnadsfritt. 

§8. Vinnovaprojektet 

Projektansökan har godkänts. Vår del i projektet är endast tid, inga kontanta 

medel. Aktuellt framöver är planerade badhusbyggen som kan fungera som 

referensobjekt. Ett startmöte för projektet genomförs i Stockholm 19 januari. 

Styrelsen beslutar att Leif representerar SFK på mötet. 

 



§9. Medarrangör ungdomskonferens Utvärderingsringen 

Vår samarbetspartner Utvärderingsringen ska genomföra en 

ungdomskonferens och har tillfrågat SFK om att vara medarrangör. Det innebär 

reducerat pris för våra medlemmar. 

Styrelsen beslutar säga ja till att vara medarrangör. 

§10. Utvärdering CLS (chef, ledare, strateg) 

Då vi fått in synpunkter på innehållet i utbildningen har vi låtit 

Utvärderingsringen genomföra en enkät bland de som gått utbildningen. 

Överlag är det positiva svar från deltagarna. Det vi kan se är dock att de två 

senaste utbildningarna har fått något sämre respons än åren innan. 

Styrelsen beslutar att Leif har kontakt med arrangören och vi kommer ev. att 

be honom komma till nästa styrelsemöte och berätta om upplägget och tankar 

på framtiden. 

§11. Informationsverksamheten 

Marina redogör hur vi idag arbetar framförallt via de två tidskrifter som våra 

medlemmar får via medlemsavgiften. 

Styrelsen beslutar att vi fortsätter den inslagna vägen.  

§12. Tankesmedja Friluftsliv 2016 och Årets friluftskommun 2016 

Helén redogör från planeringen av kommande Tankesmedja Friluftsliv som 

genomförs i Stockholm (Djurunäset) 13-14 april.  

Temat är friluftslivets värden för individ och samhälle: 

•Hur kan friluftslivet bidra till attraktion och värdeskapande?  

•Hur kan friluftslivet framställas som attraktivt? 

 

 

 

 



§13. Medlemssituationen 

Leif informerar om att antalet medlemmar är 204 från 151 kommuner. Alla i 

styrelsen uppmanas att vara aktiva i att rekrytera medlemmar.   

Styrelsen beslutar att Marina kontaktar utvärderingsringen för att få 

brevutskick till de kommuner som ännu inte har någon medlem i föreningen. 

Urban förmedlar vykort om årskonferensen i Lund till utvärderingsringen så att 

dessa kommer med. 

§14. Studieresa medlemmar 

Marina och Ewa har gjort klart med studieresa för medlemmar till Manchester, 

7-10 april. Intresseanmälan har gått ut med 15 december som sista datum. 

Marina och Ewa är representanter från styrelsen och fungerar som värdar 

under resan. 

Max antal deltagare är 25. Om det blir fler intresserade än 25 är det max 1 

person/kommun. I första hand är det ordinarie medlemmar som får plats. 

Nätverksmedlemmar i andra hand. 

Styrelsen konstaterar att planeringen för kommande resa bör startas på 

kommande styrelsemöte. 

§15. Studieresa styrelsen 

Helén har bokat upp resan till Bilbao/San Sebastian, 4-8 maj. Samtliga i 

styrelsen åker med denna gång.  

Styrelsen beslutar att Linus och Helén tar fram förslag på program för dagarna. 

§16. Mötesplanering 

3 februari på kvällen (samling kl 18.00 i receptionen på hotellet) och 4 februari 

på förmiddagen i Stockholm i samband med erfarenhetskonferensen. 

Kommande möten sker ev. styrelsemöte under Träffpunkt Idrott, annars i 

samband med vår styrelseresa i maj.  

 

 



§17. Övriga frågor 

Den konstgräsdag som vi är med och stöttar genomförs 9 december i 

Stockholm. Helén meddelar att intresset är stort, ca 70 deltagare. 

 

Helén Wiklund Wårell 

sekreterare 


