
 

Minnesanteckningar styrelsemöte 8-9 december 2016, Örebro 

Närvarande: Leif Gustafsson, Urban Olsson, Ewa Königsson, Mats Ahrén och Helén 
Wiklund Wårell 

Inte närvarande: Marina Högland och Linus Kron 

Mötet inleddes med att styrelsen träffade Simon Magnusson, Luleå Tekniska 
Universitet och Tobias Robinson, Ecoloop om deras projektidé om upphandlingsstöd 
konstgräs.   

Dagordning ordinarie styrelsemöte 8-9 december: 

§1. Inför Erfarenhetskonferensen 2017 

Antalet anmälda hittills är 90 personer. Bättre läge än vid samma tid förra året. 

§2. Inför Årskonferensen 2017 

Genomgång av ramupplägg tillsammans med företrädare från Örebro kommun. Ewa 
har fortsatta kontakten som vi tidigare beslutat. Hon får förslag till program innan 
vårt nästa styrelsemöte. Det ska också inkludera en tidplan för utskick av anmälan, 
stoppdatum mm.  

§3. Värdkommun 2018 

Förfrågan om att bli värdkommun för konferensen 2018 har gått ut till alla 
medlemmar. Beslut tas på kommande styrelsemöte. En intresseanmälan har kommit 
in till dags dato och några kommuner har ringt till Leif. 

§4. Träffpunkt idrott 

Planeringen är igång inför kommande Träffpunkt Idrott som är i mars 2018. Nästa 
möte är i Stockholm 20 december. Helén deltar. 

§5. Temakonferens/Erfarenhetskonferens Östersund 2019 

En idé har kommit från Östersund om att vi skulle förlägga en konferens där i 
feb/mars 2019.  Styrelsen anser att vi inte bör förlägga en erfarenhetskonferens där, 
möjligen en temakonferens. Leif har fortsatt kontakt med Östersund. 



§6. Deltagande i Vinnovaprojektet 

Leif har inget nytt att rapportera. 

§7. Informationsverksamheten 

Fungerar som tidigare att Marina ansvarar för kontakterna med de tidskrifter vi 
samarbetar med. I övrigt sköter Utvärderingsringen medlemskontakter och hemsida 
samt är vår samarbetspartner gällande konferenser. 

§8. Friluftsliv 

Helén prioriterar möten som är med Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv gällande 
Årets Friluftskommun men väljer bort möten gällande Tankesmedja Friluftsliv. Vi är 
dock med som samarbetspartners för den. Kommande enkät skickas ut i januari. 
Kommande Tankesmedja är i Sundsvall 5-6 april. Där tillkännages vilken kommun som 
blir Årets Friluftskommun 2017. Temat för tankesmedjan är barn och unga. 

§9. Upphandlingsstöd konstgräs 

Styrelsen diskuterar vidare kring det möte vi haft tidigare med Simon Magnusson och 
Tobias Robinson. Vi ska försöka få till en dialog med dem och fotbollsförbundet samt 
SKL i samband med erfarenhetskonferensen i februari. 

§10. Medlemssituationen 

Inga siffror att redovisa. 

§11. Ekonomi 

Mats rapporterar att föreningen har fortsatt god ekonomi. 

§12. Medlemsrabatt SKL:s kulturkonferens 

Mats får i uppdrag att göra en överenskommelse med SKL om att vi ger våra 
medlemmar 400 kr rabatt på SKL:s kulturkonferens.  

§13. Kulturtidskrifter i medlemskapet   

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att scanna läget gällande kulturtidskrifter i syfte 
att eventuellt kunna teckna gratisavtal på samma sätt som vi har inom fritidssektorn. 
Styrelsen konstaterar att det finns väldigt många tidskrifter inom kultursektorn, men 
att alla är nischade. Vår bedömning är att det därför är svårt att teckna ett sådant 
avtal. Styrelsens lösning är att istället få till rabatt på kulturkonferensen, se punkt 12. 



§14. Studieresa styrelsen 

Styrelsens kommande resa blir till Irlands kulturhuvudstad Galway. Programmet för 
resan är under framtagande. 

§15. Enkät till medlemmarna om värdeskapande åtgärder 

Marina har tagit fram ett förslag på frågor som ska gå ut till samtliga medlemmar. 
Styrelsen spelade in några kompletteringar som Leif förmedlar till Marina eftersom 
hon inte kunde delta på mötet. 

§16. Rapporter 

• Leif har på föreningens vägnar avtackat Håkan Sörman, SKL 
• Leif har föreläst om kommunens roll vid upphandling av badhus/simhallar 
• Vi har gjort klart med nytt avtal gällande medlemstidskriften Sport och 

Fritidsmiljöer 

§17. Mötesplanering 

• 1 februari i samband med erfarenhetskonferensen 
• i samband med studieresan till Galway i juni. 

§18. Övriga frågor 

Urban förmedlade ett inspel till kommande erfarenhetskonferens eller 
temakonferens, IOP (ideellt och offentligt partnerskap). 

 

Vid pennan 

Helén Wiklund Wårell 


