
 

Minnesanteckningar styrelsemöte  

Tid: 10/12 2017 kl. 16.00–18.00 samt 08.30-12.00 11/12 

Plats: Trollhättan 

Närvarande: Helén Wiklund Wårell, ordf. (Luleå), Mats Ahrén (Karlstad), Urban Olsson 

(Lund), Maria Wallenberg (Falköping), Johan Palm (Östersund), Kenneth Johansson 

(Sandviken), Marina Högland (Stockholm)  

1. Erfarenhetskonferens 1–2 februari 2018 

Programmet är klart och utskickat. 38 anmälda i dagsläget. 

Styrelsen har sedvanligt styrelsemöte onsdag kväll kl 16 – 18 och träffar Utvärderingsringen 

torsdag förmiddag inför konferensen. 

2. Inför Årskonferensen 2018  

Mats redovisar nuläget och det förslag som Trollhättan har lämnat.  

Träff med Trollhättan startar kl 8.30 i morgon med visning av lokaler och därefter genomgång 

av de programpunkter som föreslås. 

Slutredovisning från Örebro har nu inkommit. Resultatet landade på exakt 100 00 tkr vilket 

ger ett 0-resultat. 

3. Träffpunkt idrott 5–7 mars 2018  

Helén, som deltar i programgruppen, presenterar upplägget för konferensen.  Inbjudan har 

gått ut. Våra medlemmar har 25 % rabatt. Detta är första året som IAKS Nordic deltar. 

4. Beställargrupp konstgräs  

Stort projekt där vår roll är att vi ansvarar för projektkansliet. Vi har för detta sökt och fått 

500 000 kronor av Naturvårdsverket. För dessa medel köper vi projektkansliledning av Hifab. 

SKL, Svenska Fotbollsförbundet, Naturvårdsverket och ett antal kommuner deltar 

tillsammans med SFK. Syftet är att ge lärdom inför etablering/upphandling av konstgräs, 

framförallt med inriktning på miljö och hälsoaspekterna. Målet är att ha fram förslag till 

2020. Naturvårdsverket har i detta skede också 500 000 kr till genomförande av olika projekt. 

Fem projekt ska nu startas.  

Helén, Urban och Johan har hittills deltagit från styrelsen.  Urban och Johan kommer fortsatt 

vara de som representerar SFK. Nästa beställargruppsmöte hålls 10/1 i Lund. 

5. Deltagande i Vinnovaprojektet kring badanläggningar 

Inget nytt att rapportera. Projektet avslutas nu till årsskiftet och en slutrapport tas fram. 



6. Utbildning inom bad. Vem ska representera från SFK?  

Problem med rekrytering har diskuterats tidigare i styrelsen. Badbranschen har haft ett möte 

under hösten på temat. Ett arbete startar nu för att se över möjligheter att ta fram nivåer för 

kompetensen. Styrelsen diskuterar föreningens roll i ett sådant arbete.  Beslutas att styrelsen 

ber Leif presentera frågan när styrelsen träffas i samband med Erfarenhetskonferensen i 

februari. Därefter tar styrelsen ställning i frågan. 

7. Informationsverksamheten  

Nordisk sport och idrottsmiljö – avtalet förlängt. Kostnaden för SFK är 90 kr/medlem och vi 

betalar för 200 medlemmar för 2018, trots att vi är ca 250 medlemmar. 

Avtalet med Fritid och Park löper på som tidigare. Tidningen Fritid och Park som också är 

kostnadsfri för våra medlemmar, kostar inte SFK något. 

Föreningens information bör uppdateras i bägge dessa kanaler. Marina ansvarar för att detta 

görs. 

8. Kulturtidskriftsprenumeration 

Maria presenterar olika förslag på aktuella kulturtidskrifter och kostnadsbilden för en 

prenumeration för samtliga medlemmar. Kostnaden blir generellt mycket hög, minst 100 000 

kronor/år.  

Beslutas att styrelsen redovisar förslagen på nästkommande årsmöte med en kostnadsbild 

för årsmötet att ta ställning till. 

9. Information från möte med MUCF 

Maria har träffat representant från MUCF för att presentera SFK:s verksamhet och diskutera 

samverkansmöjligheter. Det finns ett stort intresse hos MUCF att delta/samverka. 

Diskuterades förutsättningar för detta på kommande konferenser.  

10. Friluftsliv  

Vi fortsätter vara involverade i arbetet med Årets Friluftskommun, men deltar inte aktivt i 

planeringsarbetet för Tankesmedja Friluftsliv. Enkäten för Årets friluftskommun skickas ut till 

kommunerna inom kort. Tankesmedjan genomförs i Stockholm i april. Information finns på 

vår hemsida. 

11. Medlemssituationen 

Inga uppdaterade siffror.  

12. Förfrågan från Åland om nätverksmedlemskap 

Styrelsen beslutar att säga ja till att personer verksamma i annat land kan vara 

nätverksmedlem i SFK. 

13. Information från SKL:s kulturkonferens  

Bra konferens. 20 medlemmar deltog och fick rabatt (totalt ca 300 deltagare).  

Beslut att SFK fortsatt lämnar rabatt med 400 kr till de som är våra medlemmar. Denna 

kostnad tar SFK. 



14. Ny plattform för webben 

SFK:s plattform inte tillräckligt säker. 

Utvärderingsringen har begärt in offert för att byta domän. Detta kommer medföra en något 

högre driftkostnad samt en engångskostnad för arbetet med flytten.   

Marina tar frågan med Utvärderingsringen och återkommer via mail. 

15. Studieresa styrelsen  

Programmet ännu inte klart. Helén återkommer. 

16. IAKS Nordic (International Association for Sports and Leisure Facilities) 

Internationell organisation för anläggningar. Anordnar en stor konferens/mässa i Köln 

vartannat år. Helén deltog för SFK:s räkning på årets konferens/mässa. Internationella 

aktörer deltar inom ett brett spektrum. Både seminarier och utställningar. 

IAKS Nordic som nyligen bildats är SFK medlemmar i, så också RF, SKL med flera.  

IAKS Nordic kommer för första gången delta på Träffpunkt Idrott och där hålla två 

seminarier. Ett konstgrässeminarium är också på gång i deras regi.  

17. Fråga från Reacta  

Förfrågan om samarbete har inkommit. Vill gärna delta på våra konferenser och det kan de ju 

som organisation göra redan nu, dvs personer kan anmäla sig till ordinarie pris.   

Beslut att SFK Inte går in I något samarbete. 

18. Övrigt  

Ingen kommun har ännu anmält intresse för årskonferensen 2019.  

19. Kommande möten 

 31 januari i samband med Erfarenhetskonferensen i Stockholm 

 2–5 juni i samband med styrelseresan 

 Dagen innan årskonferensen i Trollhättan + årsmöte och konstituerande möte 

 

Minnesanteckningar förda av Marina Högland, sekreterare 

   


