
 

Minnesanteckningar styrelsemöte  

2016-05-07 San Sebastian 

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

Ohlsson, Lund, Marina Högland, Huddinge, Mats Ahrén, Karlstad, Ewa 

Königsson, Eskilstuna och Linus Kron, Kungsbacka 

§1. Inför Årskonferensen och årsmötet 2016 

Styrelsen konstaterar att programmet ser mkt spännande ut. Vi behöver ca 175 

deltagare för att konferensen ska gå runt. Styrelsen ska få ut vilka som anmält sig för 

att kunna skicka ut påminnelser till kollegor. 

Linus undersöker hur det blir med föreläsare nu när Mona Sahlin avgått.  

Mats har haft kontakt med kommande års värdkommun som kommer att presentera 

sig på konferensen. 

Helén skickar ut alla handlingar till styrelsen för genomgång så att kallelse mm går ut 

till anmälda medlemmar inför årsmötet. Mats har möte med revisorerna inom kort. 

Leif meddelar att valberedningen kontaktat honom och kommer att kontakta de som 

står i tur att avgå, dvs. Leif, Mats, Urban och Ewa. 

§2. Idrottspolitisk konferens med RF 2017 

Tanken har varit att köra denna vartannat år. RF vill köra på våren men styrelsen 

anser det vara för nära vår erfarenhetskonferens. Kan vi själva köra en 

anläggningskonferens med temat ”från ax till limpa” där olika kommuner berättar 

max 20 min om hela resan från idé till färdig anläggning? Inget beslut tas i denna 

fråga på mötet. 

 

 



§3.  Planering för Erfarenhetskonferens 2017 

Styrelsen konstaterar att i samband med utvärderingen så är den största negativa 

kritik vi får gäller lokalen. Marina kollar om vi kan vara i kulturhuset i Stockholm för 

att få bättre miljö, utan att det för den skull kostar för mycket. Kanske SFK ska lägga 

lite pengar på en bättre lokal som pay-back till medlemmarna (dvs. ändå hålla kvar en 

låg konferensavgift)? 

Förslag på datum är 2-3 februari. Tema ”hur når vi fler?”. 

Linus ansvarar för konferensen från styrelsens sida. 

§4. Träffpunkt idrott 2016 och 2018 

Fler deltagare än tidigare. Också fler mässutställare än tidigare. Kritik mot för långa 

paneldebatter med 1½ timme. 

Uppföljning av 2016 och planeringen för 2018 drar igång i juni. Leif och Helén 

fortsätter representera SFK.  

§5. Deltagande i Vinnovaprojektet 

SFK är delaktiga i projektet. Ett delprojekt är i Skellefteå gällande alternativ 

vattenrening. Leif fortsätter representera SFK i kontakterna med projektet. 

§6. CLS för förvaltningschefer 

Leif har meddelat arrangören Håkan Jönsson att SFK inte tror på en sådan. Styrelsen 

anser att utbildningen bäst lämpar sig för tjänstepersoner i nivån under 

förvaltningschef, alt förvaltningschefer i mindre kommuner. 

§7. Nystart för IPYK? 

Möte har hållits där involverade parter bjöds in. Endast SFK och Kommunal deltog. 

Marina undersöker nuläget med Stockholms idrottsförvaltning och föreningen 

Storstockholms kultur- och fritidschefer. Jönköping kommer att göra 20 valideringar 

och det är Nordiskt valideringsforum som genomför valideringarna. Styrelsen är enig 

om att en fungerande styrgrupp bör finnas. Är SKL intresserade eller ej?  

§8. Branschrepresentant i Nationella programrådet 2016 – 2018 

Leif fortsätter som representant från SFK. 

 



§9. Informationsverksamheten 

Styrelsen konstaterar att det fungerar bra med Utvärderingsringen som partner. 

Finns viss problematik gällande några tekniska delar kopplat till hemsidan som 

Marina ska kommunicera med Utvärderingsringen. 

§10. Friluftsliv 

Helén har representerat SFK i möten med Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. 

Fler kommuner än någonsin som besvarat enkäten gällande Årets friluftskommun. 

Samarbetet fortsätter som tidigare. 

§11. Gratis digital prenumeration av Idrott & kunskap 

Ingår numera som en gratis webutgåva till våra medlemmar. 

§12. Upphandlingsstöd konstgräs 

Helén fortsätter ha kontakt med Luleå tekniska universitet och forskaren Simon 

Magnusson som ställt frågan om det finns behov av ett upphandlingsstöd för 

konstgräs. Kan vara en konkret fråga för en anläggningskonferens. 

§13. Medlemssituationen 

Läget just nu är att vi har 213 medlemmar från 153 kommuner. Vårt mål är därmed 

uppnått (mer än 200 medlemmar från minst 145 av landets kommuner). 

§14. Ekonomi  

Mats redovisade ekonomin för verksamhetsåret inkl bankkortssvindeln. Vi har fått 

tillbaka i stort sett alla pengar. Styrelsen beslutar avskriva resten.  

§15. Studieresa medlemmar 

Antalet intresserade är totalt 18. Styrelsen konstaterar att det är för få för att köra en 

studieresa. Styrelsen beslutar att resan inte blir av och konstaterar att nu har vi gjort 

ett försök med detta och att vi kommer att lägga fokus på något annat som pay-back 

till våra medlemmar. 

§16. Deltagande i föreningens årsmöte, icke medlemmar 

Frågan har kommit från en icke medlem och svaret är att icke medlemmar får delta, 

men har inte rösträtt. 

 



§17. Mötesplanering 

Nästa möte blir 22 augusti kl. 18. Vi samlas i foajén på hotellet. 

 

Helén Wiklund Wårell 

sekreterare 


