
 

Verksamhetsberättelse 2015-2016 
 
Styrelsen avger följande redogörelse för verksamheten under rubricerade verksamhetsår. 

Föreningens årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Gävle den 25 augusti 2015. Vid årsmötet var 22 röstberättigade 
medlemmar närvarande.  

Styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning 
Leif Gustafsson, Skellefteå, ordförande, kontakter med SKL samt utbildningsfrågor 
Urban Olsson, Lund, vice ordförande, information/kommunikation, kontakter med MUCF 
Helén Wiklund Wårell, Luleå, sekreterare, fritidsfrågor, friluftsfrågor, Träffpunkt Idrott  
Linus Kron, Kungsbacka, ledamot, medlemsansvarig 
Mats Ahrén, Karlstad, kassör, kulturfrågor 
Marina Högland, Huddinge, information/kommunikation 
Eva Königsson, Eskilstuna, ledamot 

Föreningens ekonomi  
Föreningens ekonomi, som i huvudsak baseras på medlemsavgifter och överskott från 
konferenser är fortsatt god. Föreningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen. 

Medlemmar  
För verksamhetsåret redovisas 213 medlemmar från 153 kommuner. Fördelningen män-
kvinnor är 116 respektive 97.  
 
Jämfört med föregående år har föreningen alltså ökat antalet medlemmar med 16 och antalet 
kommuner har ökat med 12. 

Kontakter med närstående organisationer  
SFK samarbetar aktivt med SKL i frågor rörande fritid och kultur samt med Riksidrottsförbundet 
i anläggnings- och idrottsfrågor. SFK har sedan länge en etablerad kontakt med Svenska 
Badmästareförbundet och vårt samarbete med MUCF, myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor fungerar också bra. 

Sveriges friluftskommun 2015  
Örnsköldsvik vann utmärkelsen ”Sveriges Friluftskommun 2015”. Utmärkelsen delades ut i 
samband med ”Tankesmedja för friluftsliv” som genomfördes i Örebro i april. Förutom äran 
består priset av 50 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen.  
 
Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står 
Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, 
Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. 
 



Rankningen baseras på en enkätundersökning som besvaras av respektive kommun. 
Undersökningen har fokuserat på tre områden: Planer för friluftsliv, Information och 
samarbeten samt Aktiviteter inom friluftsliv. 

SFK: s 42: a årskonferens i Gävle 25-27 augusti 2015 
SFK:s årskonferens år 2015 genomfördes i Gävle med ett antal föreläsningar, blandade med tre 
olika spår av studiebesök; Ungdomsspåret, Fritidsspåret och Kulturspåret samt social samvaro. 
Sammanlagt deltog ca 200 personer, politiker och tjänstemän från olika delar av landet. 
Utvärderingen av konferensen gav en mycket uppskattad och positiv bild av både innehåll och 
genomförande. SFK:s årskonferens 2016 kommer att genomföras i Lund. 

25 augusti 
David Mothander, Nordic Policy Counsel Google inledda under temat den digitala framtiden. Ida 
Östensson ordförande i Crossing Boarders talade om jämställdhet med rubriken ”Hos oss är alla 
välkomna – på papperet eller i praktiken”. 

26 augusti 
Kajsa Ravin och Tove Elvelid från Gävle kommun presenterade integrationssatsningen Sommar i 
Gävle. Brynäs vice klubbdirektör Axel Wahlin berättade om samarbetet med UNICEF. Behrang 
Miri, krönikör och debattör engagerade publiken med ”Framtidens folkbildning” innan 
studiebesöken avslutade programmet för dagen.  

27 augusti 
Konferensens sista dag inleddes av Fredrik Bondestam, fil.dr. i sociologi, genusforskare och 
lektor med föredraget ”Leda och styra jämt – din guide till utplånandet av orättvisor. Rani 
Kasapi, Årets mångfaldschef tog vid med ”Angelägen kulturverksamhet för social hållbarhet”. 
Konferensens sista inslag var information från Riksidrottsförbundet och MUCF. 

Utbildningsfrågor  
SFK har medverkat/stöttat i en branschanpassad ledarskapsutbildning, CLS, för chefer inom 
sektorn. SFK har genom Leif Gustafsson en plats i det Nationella programrådet för Barn och 
Fritidsprogrammet. 

Medarrangör i konferenser  
SFK får ett stort antal förfrågningar om att vara medarrangör i olika sammanhang. Styrelsen har 
valt att säga nej till ett antal kommersiella konferenser där vi anser att anmälningsavgiften har 
varit för hög.   
 
SFK har varit medarrangör i en konferens med temat ”Föreningsstöd” i november 2015 
tillsammans med Utvärderingsringen och vid konferensen ”Konstgräs, kostnader och miljö” den 
9 december 2015 tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Stockholms stads 
idrottsförvaltning. Vid dessa konferenser har SFK-medlemmar haft subventionerade avgifter. 

Konferens tillsammans med Riksidrottsförbundet 
Tillsammans med riksidrottsförbundet genomförde SFK en konferens kring idrottspolitik och 
anläggningar. Antalet deltagare var ca 125 personer. Tanken är att genomföra konferensen 
vartannat år, dvs. de år som Träffpunkt Idrott inte genomförs. Konferensen vänder sig till 
tjänstemän och förtroendevalda inom idrott (DF och SF) och kommuner.  

Erfarenhetskonferens 
Erfarenhetskonferensen genomfördes 4-5 februari i samarbete med Utvärderingsringen. Temat 
var Nya verksamheter och kommunikationssätt. Några av föreläsarna var Ulf Blomdahl, 
forskningsledare Ung livsstil, Johnny Lindqvist, Creative Director MEC och Alexander Hallberg, 
ordförande Sverok. Antalet deltagare var 176, vilket är nytt rekord för konferensen. 



Träffpunkt Idrott 2016 
SFK är medarrangör i Träffpunkt Idrott. Huvudarrangör är Svenska Mässan i Göteborg. 
Träffpunkt Idrott genomfördes som vanligt under tre dagar, 15-17 mars med en blandning av 
seminarier, workshops och utställningar. Årets teman var anläggning, politik samt evenemang, 
den sista dagen genomfördes tillsammans med TUR-mässan, som är en mässa för 
besöksnäringen. Medlemmar i SFK hade 25 % rabatt på Träffpunkt Idrott. 
 
Nytt inför 2016 var att Svenska Fotbollsförbundet arrangerade en dag i samband med 
Träffpunkt Idrott. Det innebar att den som deltog också hade inträde till fotbollens program.  

Projekt 
SFK är projektpart i Vinnovaprojektet ”Hållbar innemiljö för fritid i staden – simhallar”. Projektet 
kraftsamlar användare, beställare, näringsliv och forskare för samverkan om framtida optimala 
helhetslösningar. Målet är bl.a. att få fram fler hållbara, attraktiva och säkra badanläggningar med 
nöjda besökare, nöjd personal och ägare. Projektet pågår till 2018. 
 
Studieresa för medlemmar 
SFK har inbjudit till en subventionerad studieresa för medlemmar till Manchester men 
deltagarantalet var för litet för att kunna genomföra resan. 
 
Idrottsplatsarbetarnas yrkeskommitté (IPYK) 
SFK har sedan uppstarten varit med i ledningen för Idrottsplatsarbetarnas yrkeskommitté. 
Verksamheten har legat nere ett par år men nu har förfrågningar inkommit om nya valideringar 
och ett möte har hållits med kontaktperson för de som genomför valideringarna. Kommitténs 
framtid och validering av andra yrkesgrupper får hanteras av styrelsen och andra parter 
kommande verksamhetsår. 

Information/kommunikation 
Föreningens hemsida är den informationskanal som föreningen använder för att sprida 
information till föreningens medlemmar. Hemsidan används och uppdateras allt eftersom nya 
händelser och aktuell information kommer styrelsen tillhanda. På hemsidan finns information 
om seminarier/konferenser som föreningen är engagerade i samt allmän information om 
föreningen, styrelsens sammansättning samt instruktioner för medlemskap.  
 
Styrelsen har fortsatt samarbetet med Utvärderingsringen för att utveckla och administrera 
hemsidan. Föreningen har under året fortsatt att informera och marknadsföra verksamheten via 
branschtidningen Fritid & Park samt tidningen Nordisk Sport & fritidsmiljö. Alla medlemmar får 
dessa båda tidningar i sitt medlemskap. Sedan början av 2016 får också alla medlemmar 
webversionen av Idrott och kunskap. Kommunikationen med medlemmarna via e-post har 
också förstärkts under året för att hålla en kontinuerlig dialog och informera om erbjudanden. 
 
……………….. ………………………..  …………………… 
Leif Gustafsson Helén Wiklund Wårell    Mats Ahrén 
Ordförande  Sekreterare   Kassör 
 
………………………. …………………………………  …………………………… 
Urban Olsson Eva Königsson   Marina Högland        
Vice ordförande  Ledamot    Ledamot 
 
………………………………. 
Linus Kron 
Ledamot                
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