
 

 

 

 

Minnesanteckningar styrelsemöte  

Tid: 31/1 2018 kl. 16.00–18.00  

Plats: Stockholm 

Närvarande: Helén Wiklund Wårell, ordf. (Luleå), Urban Olsson (Lund), Maria Wallengren 

(Falköping), Johan Palm (Östersund), Kenneth Johansson (Sandviken), Marina Högland 

(Stockholm)  

Frånvarande: Mats Ahrén (Karlstad), 

1. Inför Erfarenhetskonferensen 1-2 februari 
Allt är på banan enligt uppgift. En sista avstämning görs under middagen då 
Utvärderingsringen deltar. Bestämdes att styrelsen presenterar de olika 
programpunkterna. 
 

2. Årskonferens 2018 
Arbetet pågår. Flyers kommer delas ut under konferensen och info har gått ut i Fritid 
& Park. 
 

3. Beställargrupp konstgräs 

Urban presenterar läget. Arbetet är igång. Kan konstateras att projektet tar tid och 
kraft. Information finns på SFK:s hemsida.  
HIFAB, som anlitats för projektet tar nu fram en rapport som kommer skickas in till 
Naturvårdsverket. Denna kommer utgöra underlag för fortsatt äskande av pengar. 
Inget besked ännu från Naturvårdsverket men vi har fått positiva signaler på det 
arbete som gjorts hittills. Fem delprojekt är nu i gång. Flera kommer behöva 
tillkomma och arbetet fortsätta. 30 anmälda till den konferens som hölls i ämnet i 
Lund i januari. Träff med Naturvårdsverket i februari för att diskutera förutsättningar 
för fortsättningen.  
Positivt att föreningen har tagit initiativet i frågan. Konstaterades att vi behöver säkra 
upp bemanningen i projektet. 

 

4. Intresseanmälningar till Årskonferensen 2019 
En förfrågan gick ut till alla kommuner under förra hösten. Påminnelse har nu gått ut 
och intresseanmälningar har nu inkommit. Styrelsen beslutar att samtalen fortsätter 
med berörda. Kenneth J ansvarar för detta. 
 

5. Projekt om föreningsdrivna anläggningar 
Förfrågan om bollplank från styrelsen har inkommit. 



 

 

Mats Werne driver ett projekt åt Skåneidrotten och RF. Diskussion kring hur 

föreningen bör ställa sig. Ingen enhetlig bild finns i frågan. Beslut att styrelsen utser 
Johan Palm till kontaktperson. 
 

6. CLS – ska vi stå bakom utbildningen? 
Föreningen har tidigare stått bakom utbildningen och diskussioner har förts genom 
åren kring detta. Styrelsen beslutar att föreningen inte längre kan backa upp 
utbildningen. 
 

7. Medlemssituationen 
Genomgång av medlemsläget.  
 

8. Utbildning inom bad 
Leif Gustavsson, Skellefteå deltar under denna punkt och föredrar ärendet. 

Diskussion har pågått länge kring avsaknad av utbildning. Frågan som diskuterats är 
hur mkt SFK ska delta.  
 
Leif redogör för bakgrunden: Utbildning fanns under några år som högskoleutbildning 
för fritidspedagoger. Därefter ingick föreningen i ett samarbete kring yrkesvalidering 
för idrottsplatsvaktmästare.  
Badmästarutbildning, YH nivå, på tre orter under ganska många år. Dessa har nu 
försvunnit vilket gör att det idag inte finns någon utbildning för denna yrkesgrupp.  
SKL var tidigare med i arbetet men deltar inte längre. Nu finns ett antal aktörer som 
är intressenter i frågan.  
 
Diskussion kring frågeställningar kopplat till föreningen: Vad är syftet med att SFK 

engagerar sig? Arbetsgivaransvaret – kunna rekrytera utbildad personal och komma 
ifrån kostnaden för att utbilda själva. Vilken roll kan/ska föreningen ta och hur bör 
SKL involveras? Det nätverk som startats har skett på eget initiativ.  

 
Styrelsen enas om att vi följer arbetet och frågan återrapporteras till styrelsen. Helén 
återkopplar till nätverket. 
  

9. Övrigt 
Maria återrapporterar kring frågan om samarbete med MUCF. Diskussion kring 
samverkansområden. Styrelsen är enig om att fortsatt ha en etablerad kontaktyta 
och framöver se hur MUCF kan jacka i våra aktiviteter framöver.  
 
Kommunikation: Marina ger en lägesrapport kring det pågående arbetet med byte av 

webbplattform samt kontakterna med de två tidningar som SFK:s medlemmar 
prenumererar på. 
 

10. Mötet avslutas. 
 

Minnesanteckningar förda av Marina Högland, sekreterare 

 


