
 

Verksamhetsberättelse 2016-2017 
 
Styrelsen avger följande redogörelse för verksamheten under rubricerade verksamhetsår  
(2016-04-01-2017-03-31) 

Föreningens årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Lund den 23 augusti 2016. Vid årsmötet 19 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, erfarenhetskonferensen 
Mats Ahrén, Karlstad, kassör, kulturfrågor 
Marina Högland, Huddinge/Stockholm, information/kommunikation 
Eva Königsson, Eskilstuna, ledamot, kontaktperson gentemot Örebro inför årskonferensen 

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 236 (mål 220) medlemmar från 149 (mål 155) kommuner. 
Föreningen når alltså målet gällande antal medlemmar men inte för antal kommuner. 

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 2016  
Örnsköldsvik vann utmärkelsen ”Sveriges Friluftskommun 2016”. Utmärkelsen delades ut i 
samband med ”Tankesmedja för friluftsliv” som genomfördes i Sundsvall 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 43: e årskonferens i Lund 23-25 augusti 2016 
Från eftermiddag 23 augusti till förmiddag 25 augusti samlades över 200 personer för 
deltagande i SFK:s årskonferens som detta år arrangerades av SFK och Lunds kommun. 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren öppnade konferensen tillsammans med SFK:s 
ordförande Leif Gustafsson. 
 
23 augusti var temat ”Sverige mitt i världen” där föreläsarna Katia Wagner, Yassin Ekdahl, och 
Hanna Shakrah som var och en belyste problematiken och möjligheterna som finns med 
förändringar i vår om och närvärld. Därefter blev det politikerdebatt kring eftermiddagens ämne 
samtidigt som SFK höll sitt årsmöte. Konferensdagen avslutades med middag och underhållning 
av Lunds studentsångare i festsalen på Grand Hotell. 
 
24 augusti hade temat ”Flickor i och om idrott”. Dagen startade med hur det professionella 
musiklivet kan stödja unga talangfulla tjejer att komma vidare i musikbranschen på ett tryggt 
och bra sätt. Vi fick också höra ett smakprov från Gipo music innan dagen fortsatte med 
föreläsarna Susanna Hedenborg, Karin Mattsson Weijber som bägge på sitt sätt satte fokus på 
dagens tema. Därefter presenterade Lund sitt nya bidragssystem som kommit till för att på ett 
mer jämställt sätt kunna ge bidrag både till det traditionella föreningslivet men också till ungas 
egen organisering. Efter lunchen fanns det fyra spår att lite mer handfast utforska Lund i det 
vackra vädret. Traditionsspåret, nutidsspåret, innovationsspåret samt besök på Flyinge 
Kungsgård. Dagen avslutas i restaurang Höjdpunkten på kommunhusets översta våning med 
mat och lättsam underhållning.. 
 
25 augusti var avslutningsdagen och temat för dagen var ”Ledarskap” med föreläsningar av Erik 
Hannerz kring normkreativitet, Chris Schenlaer om manligt, kvinnligt och henligt ledarskap. 
Sista föreläsningen vi fick ta del av var med Jeanette Larsson med temat ”Högt i tak men var är 
golvet” innan SFK:s omvalde ordförande Leif Gustafsson tackade Lund för den mycket berikande 
och den mest välbesökta konferensen hittills och lämnade över stafett pinnen till Örebro som 
blir 2017 års konferensvärdkommun. 

Utbildningsfrågor  
SFK har medverkat/stöttat i en branschanpassad ledarskapsutbildning, CLS, för chefer inom 
sektorn. SFK har också, genom Leif Gustafsson, en plats i det Nationella programrådet för Barn 
och Fritidsprogrammet. För att få till stånd badmästarutbildningar i landet har SFK tillsammans 
med Svenska badbranschen, Medley, Badmästareförbundet och Kommunal bildat en 
arbetsgrupp. 

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.  De konferenser vi varit medarrangörer i har anordnats av vår samarbetspartner 
Utvärderingsringen och där har våra medlemmar fått rabatt på anmälningsavgiften. 

Folkhälsofrågor 
Styrelsen har under året varit bollplank till Svenska Mässan som för första gången ska arrangera 
Nordic Health Convention.  

Kontakt med SKL’s kultur och fritidsberedning 
Styrelsen har under året inte lyckats få till ett möte med beredningsgruppen.  



Erfarenhetskonferens 2017 
Erfarenhetskonferensen genomfördes 2-3 februari i samarbete med Utvärderingsringen.  
 
Föreläsarna speglade en mix av frågeställningar kring frågor som integration, allas möjlighet till 
deltagande samt olika typer av anläggningsproblematik. Innehållet varierade stort och några 
axplock är inkludering genom kultur och fritid i Skellefteå, bidrag till sommarlovsaktiviteter, 
barn och ungdomars fritidsvanor över tid, renoveringsbehov av badhus, senaste nytt om 
konstgräs och aktuellt från SKL.  
 
Bland föreläsarna kan representanter från MUCF, Kulturrådet, Riksidrottsförbundet samt Janne 
Andersson, svensk förbundskapten i fotboll nämnas. 
 
Antalet deltagare var 151.  

Vinnovaprojektet 
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. Under året har SFK förmedlat 
enkäter om badhus till sina medlemmar. Enkäterna ska bl.a. belysa renoveringsbehovet i landet. 
SFK har tillsammans med Badmästareförbundet tagit fram en utbildning för 
badhusföreståndare. En utbildningsomgång har genomförts inom projektet. 
 
Projektet pågår till 2017-12-31. 

Träffpunkt idrott 2018 
Datum för mässan/seminariedagarna är 5-7 mars och planeringen pågår för fullt. Som vanligt 
kommer medlemmar i SFK ha rabatt på avgiften. Dagarna har följande teman; 5 mars aktivitet, 6 
mars anläggning och 7 mars politik. 

Konstgräs – miljöaspekter 
Styrelsen har träffat en forskare från Luleå Tekniska universitet samt representanter från 
Svenska Fotbollsförbundet, SKL och Riksidrottsförbundet. Alla parter är överens om att mer 
studier behöver göras på området, inte minst eftersom många kommuner får frågor om 
miljöaspekter på t.ex. granulaten som används. 
 
SFK kommer fortsatt följa utvecklingen och eventuella projekt. Det som senast gjorts är att SFK 
förmedlat förfrågan om att vara testanläggning till våra medlemmar. 

Styrelseresa 
Styrelsen förlade sin årliga studieresa till San Sebastian i norra Spanien (Baskien). San Sebastian 
var 2016 en av Europas kulturhuvudstäder. Under resan genomfördes studiebesök på deras 
turistcenter där de berättade om hur de arbetar med destinationsutveckling. Särskilt fokus var 
givetvis kulturhuvudstadsåret. Vi fick också en genomgång av deras arbete med friluftsliv, 
särskilt vandring. Styrelsen genomförde också ett besök på Guggenheimmuseet i Bilbao. 

Medlemsresa 
Styrelsen bjöd under året in till en subventionerad medlemsresa. Tyvärr blev antalet föranmälda 
deltagare för få så vi blev tvungna att ställa in resan. Styrelsen arbetar vidare med frågan om hur 
vårt kapital ska komma medlemmarna tillgodo. 

Information/kommunikation/tidskrifter 
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. Alla medlemmar får också webversionen av Idrott och 
kunskap.  
 
Det uppdrag som medlemmarna gav oss vid förra årsmötet, dvs. att hitta en branschtidning för 
kulturen har visat sig vara mycket svår, då det finns en stor mängd tidningar med inriktning mot 
kultur, men de är nischade, det finns ingen övergripande tidning liknande de som finns inom 
fritid/idrottssektorn. Styrelsen beslutade därför att arbeta mot andra förmåner med koppling 
mot kultur. Styrelsen för nu en dialog med SKL om att kunna ge medlemsrabatt på deras 
kulturkonferens. 
 
……………………………… …………………………………  …………………………………… 
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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