
 

Minnesanteckningar styrelsemöte  

2015-08-24/25 Bibliotekshuset och Konserthuset, Gävle 

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

Ohlsson, Lund, Marina Högland (ej 24/8), Huddinge och Mats Ahrén, Karlstad 

§1. Årskonferens 2015 och årsstämma 2015 
Styrelsen träffade årets värdkommun Gävle och gick igenom programmet 
för de tre dagarna. Fairlink kommer att göra en turistekonomisk 
utvärdering av konferensen. SFK hakar på en utvärdering av själva 
konferensen. Svaren får vi sammanställda i en ppt. 
 
§2. Idrottskonferens med RF 
Bra utfall på deltagarantalet, kring 100 personer. Varierat innehåll och 
behållning av föreläsarna. Vissa klagomål på platsen för konferensen (att 
det var något krångligt att ta sig dit). 
Helén får i uppdrag att kontakta RF för dialog om det ekonomiska 
utfallet. 
 
§3.  Stadgeändringarna 
Genomgång av de förändringar som föreslås. Krävs ¾ av rösterna. 
 
§4. Nytt avtal med värdkommuner 
Styrelsen beslutade om nytt avtal för värdkommuner i framtiden. Det 
handlar framförallt att förtydliga värdkommunens insats samt 
momsfrågan. 
Mats färdigställer och skickar till Helén. 
 
§5. Informationsverksamheten 
Marina kommer att skriva om årskonferensen och skicka till båda 
tidningarna vi har samarbete med. Styrelsen konstaterar att 
rekryteringsinsatserna gett resultat, vi har nu 202 medlemmar från 146 
kommuner. Styrelsen beslutar att de kommuner som ännu inte har 



någon medlem ska få ett brev i slutet av året. Där berättar vi om 
föreningen och dess ändamål, samt beskriver fördelarna med att vara 
medlem, tex konferenser, tidningarna, nätverket.  
 
§6. Studieresa medlemmar 
Marina berättar om det tänkta upplägget för en studieresa för 
medlemmar till Manchester, 7-10 april. Intresseanmälan kommer att gå 
ut inom kort. Marina och Ewa är representanter från styrelsen. 
 
Max antal deltagare är 25. Om det blir fler intresserade än 25 är det max 
1 person/kommun.  
 
§7. Studieresa styrelsen 
Helén har i uppdrag att boka upp kommande studieresa för styrelsen 
som är planerad att gå till Bilbao/San Sebastian, 4-8 maj. Som vanligt kan 
respektive följa med på egen bekostnad. 
 
§8. Erfarenhetskonferens 2016 
Datum är satt till 4-5 februari och temat är ”aktiviteter outside the box”. 
Hur handskas vi med dessa aktiviteter? Vad gör vi med de som inte är 
”inom regelverket”? Hur hänger vi med?  
Leif kontaktar Utvärderingsringen. Goda exempel skickas till Leif eller 
Anders på Utvärderingsringen. 
 
§9. Träffpunkt Idrott 2016 
Inget nytt att redovisa sedan förra mötet. Nästa planeringsmöte är i 
oktober. Helén är med i planeringsgruppen med Leif som ersättare. 
 
§10. Tankesmedja Friluftsliv 2016 och Årets friluftskommun 2016 
Nästa Tankesmedja Friluftsliv blir i Örnsköldsvik i mitten av april. Temat 
är inte klart ännu. Planeringen av enkäten Årets friluftskommun 2016 
börjar 10 september. Helén deltar. 
 
§11. Årskonferens 2016 
Årskonferensen är beslutad äga rum i Lund 23 -25 augusti.  
Arbetshypotes för temat är dåtid-nutid-framtid. 
 
§12. Arbetsfördelning, kommunikation styrelse 
Styrelsen diskuterade förväntningar på varandra och andra aktuella 
frågor rörande kommunikation mellan styrelseledamöterna. 



 
§13. Årskonferens 2017 
Förfrågan går ut till kommunerna i nov-dec. Beslut tas i samband med 
erfarenhetskonferensen 2016. 
 
§14. Nästa möte 
6-7 december i Lund. Vi samlas mellan kl 16-18, beroende på transporter 
till Lund. Mötet på måndagen avslutas under eftermiddagen. 
 

Helén Wiklund Wårell 

sekreterare 


