
 

Anteckningar Styrelsemöte 5 juni 2017 

Plats: Eyre Square Hotel, Galway 

Närvarande: 

Leif Gustafsson, Urban Olsson, Mats Ahrén och Helén Wiklund Wårell 

Förhinder: 

Eva Königsson, Marina Högland och Linus Kron 

Reflektioner från Erfarenhetskonferensen 2017 

I stort goda återkopplingar från besökarna. Antalet deltagare var 151, drygt 25 färre än förra 
konferensen. 

Inför Årskonferensen 2017  
De senaste siffrorna vi har är 88 anmälda. En blänkare har gått ut från Örebro. Styrelsen 
diskuterade hur vi ska förhålla oss till värdkommunerna i framtiden, dvs. rollfördelningen då 
t.ex. behov finns av att göra insatser för att öka deltagarantalet. 
 
Eva är vår kontaktperson i styrelsen och hon får i uppdrag att kontakta Örebro för att pusha 
på ytterligare. 
 
Inför årsmötet 2017 
Helén informerar om att alla handlingar är klara inför årsmötet utom underlag från 
revisorerna. Utskick har gjorts till alla medlemmar med info från valberedningen om läget 
inför kommande val till styrelse och revisorer. 
 
Värdkommun 2018 
Linus är styrelsens kontaktperson inför årskonferensen 2018. Som vanligt får 
värdkommunen presentera sig på konferensen. Linus har uppdraget att kontakta dem för 
återkoppling så vi vet att de deltar i Örebro. 
  
Mats är back-up vid behov. 
 
Träffpunkt idrott 5-7 mars 2018 
Helén redogjorde för nuvarande råmaterial. Konferensens olika ”dagspår” är aktivitet, 
anläggning och politik”. Som vanligt får medlemmar i SFK rabatt på konferensen. 
 
 



 
Erfarenhetskonferens 1-2 februari 2018 
Urban och Marina har ansvar för kommande erfarenhetskonferens och Urban redogör för 
några förslag som styrelsen diskuterade. De fortsätter arbeta med ett upplägg som styrelsen 
kan besluta om på nästa styrelsemöte. 
 
Deltagande i Vinnovaprojektet kring badanläggningar 
Projektet löper på och slutförs 2017-12-31.  Leif deltar från styrelsen och gör så projekttiden 
ut. 
 
Informationsverksamheten 
Idé finns om att ha en broschyr på webben som berättar om föreningen och vilka fördelar du 
har som medlem. Styrelsen diskuterar mer om detta på nästa styrelsemöte. 
 
Friluftsliv 
Helén informerar om att en utvärdering av nuvarande underlag för Årets friluftskommun är 
genomförd av en konsultfirma upphandlad av Naturvårdsverket (NVV). Rapporten ska nu gås 
igenom och NVV samt Svenskt Friluftsliv och SFK ska sedan diskutera eventuella förändringar 
till kommande års enkät. 
 
Medlemssituationen 
Vi har just nu 237 medlemmar från 150 kommuner. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Redovisning görs på kommande årsmöte i 
Örebro. 
 
Medlemsrabatt SKL:s kulturkonferens 
Styrelsen beslutar att det ska utgå rabatt till medlemmar som deltar på SKL:s 
kulturkonferens. Rabatten bekostas av SFK. 
 
Studieresa styrelsen – Galway 
Programmet bifogas med minnesanteckningarna. Mer utförligt berättas om studieresan i 
verksamhetsberättelsen för 2017-2018, dvs. det verksamhetsår som påbörjades 2017-04-01. 
 
Enkät till medlemmarna om värdeskapande åtgärder 
Styrelsen konstaterar att svaren inte pekar mot något entydligt önskemål. Det vi kan se som 
är till viss del genomgående är att vi behöver tänka mer på inslag från kultursektorn. 
Styrelsen lägger svaren till handlingarna och kommer att använda dem som ett 
arbetsmaterial för framtiden. 
 
Medlemskap eller relation till i IAKS Scandinavia (International Association for Sports and 
Leisure Facilities) 
 
IAKS grundades 1965. Målet med IAKS är skapandet av funktionella och hållbara 
idrottsanläggningar i hela världen. Här ligger betoningen på internationellt utbyte och den 
pågående utvecklingen av kvalitetsstandarder.  



 
Styrelsen ger Linus fortsatt uppdrag att vara vår kontaktperson och löpande ge information.  
 
Rapporter 
Inga rapporter. 
 
Mötesplanering 
Möte med Örebro kl. 16.00–17.00 måndag 21 augusti.  
Eva får i uppdrag att kontakta Örebro och boka detta.  
 
Styrelsemöte planeras kl. 17-19 måndag 21 augusti (med efterföljande styrelsemiddag) och 
08.00-10.00 tisdag 22 augusti. 
 

 


