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Foajé plan 2 kl.12.00-13.00

Registrering Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 25

På årskonferensen för Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening står kultur- och fritidsfrågorna i fokus. 

Ta del av tre inspirerande dagar där vi lär oss nytt, diskuterar kommunala utmaningar och har trevligt 

tillsammans.

Hebeteatern kl.13.00-13.15

Inledning av konferensen 

N3 Kulturskola kickar igång konferensen. Alla hälsas välkomna av Helén Wiklund Wårell, SFKs ordfö-

rande, Monica Hanson kommunalråd (S) Trollhättans Stad och Tommy Svensson, förvaltningschef Kultur- 

och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad.

Hebeteatern kl.13.20-14.00

Allas rätt att delta

"Mer kultur till fler i hela landet och en demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i samhället. 
Det är grunden för mina politiska prioriteringar.”  Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, 

öppnar konferensen.

Hebeteatern kl.14.00-14.30

Framtidens kulturskola

Panelsamtal med Torgny Sandgren, generaldirektör Kulturskolerådet, Jens Ericson, områdeschef N3 

Mötesplats för ung kultur och Alice Bah Kuhnke, beställare av Kulturskoleutredningen.

Foajé plan 2 kl.14.30-15.00

Kaffepaus
 

Hebeteatern kl.15.00-16.00

Kronan Trollhättan 2015 10 22

Vad hände i Trollhättan 22 oktober 2015 och vad hände sen? Kristina Hedman, säkerhetschef Trollhättans 

Stad, Peter Asp, presschef Trollhättans Stad, Robert Stenberg, poliskommissarie Trollhättepolisen, 

berättar om attacken på Kronan – kulturhus och skola. Rasism och utanförskap fick ödesdigra konse-

kvenser. Hur agerade Trollhättans Stad och Polisen när det värsta som kan hända – hände?

Forum 2 kl.16.15-17.15

SFKs Årsmöte

Kulturbaren kl.16.15-17.30

Samtalsbar

Välkommen att runda av eftermiddagen med trevliga möten och intressanta diskussioner i Kulturbaren 

på Folkets Hus Kulturhuset. Här köper du goda drycker och enklare tilltugg.

Nova Restaurang, Innovatumområdet kl.19.00-23.00

Middag och underhållning 

Middag på Nova restaurang och underhållning i N3 Stagebox på Innovatumområdet.

Samling på Hotell Scandic Swania kl. 19.00 för gemensam avfärd.

Tisdag 21 augusti

Alice Bah Kuhnke

Torgny Sandgren

Dagens ord!
"Mer kultur till fler i hela landet och en demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i samhället. Det är 
grunden för mina politiska prioriteringar.”  Alice Bah Kuhnke (MP), Kultur- och demokratiminister.

Big Bang

Kristina Hedman



Foajé plan 2 kl.08.00

Konferenssekretariatet öppnar

Hebeteatern kl.08.30-08.45

Inledning av konferensens andra dag 
N3 Kulturskola inleder dagen. Därefter går ordet till  Morgan Larsson, moderator.

Hebeteatern kl.08.45-09.30

Tidiga elitsatsningar !?
Vad blir konsekvenserna av tidiga elitsatsningar? Magnar Dalen - f.d. förbundskapten längdskidor, delar 
med sig av sina erfarenheter. Magnar är känd som förbundskapten för svenska och finska längdåknings-
landslagen, idag sportchef för världens bästa privata långloppslag dam och herr.

Foajé plan 2 kl.09.30-10.00

Kaffepaus

Hebeteatern kl.10.00-10.40

Årets peppare!
Cecilia Safaee och organisationen Futebol dá força belönades med priset ”Årets peppare” på Idrottsgalan 
för att de förändrar världen och kvinnors rättigheter genom fotboll. Patricia Daoud, IFK Trollhättan, driver 
projektet Ung fritid som syftar till att stimulera underrepresenterade grupper, till ökat deltagande. 
 
Hebeteatern kl.10.45-11.15

Vilka är möjligheterna för framtidens bibliotek?
Peter Alsbjer, verksamhetsansvarig för  regional biblioteksverksamhet i Örebro län. Peter har en vision om 
folkbibliotekens roller, uppdrag och framtid – en vision som går långt bortom utlåningsverksamheten.

Hebeteatern kl.11.20-12.00

Möt samhällsentreprenören Balqis Lamis Khattab 
Balqis Lamis Khattab driver Möllans Basement/ Moderna Gymnasiet i Malmö. Ett nytt socialt företag som 
fungerar som en länk mellan kvarterets arbets- och sysslolösa ungdomar och det svenska samhället.  

Apollon plan 2 kl.12.00-13.00

Lunch

Eftermiddagsprogram kl.13.00-17.00

Parallella inspirationsspår
• Innovatum – Kreativitet och modiga satsningar
• Innovatum – Kulturarvet i fokus
• Arena Älvhögsborg och Trollhättans Skate- och Aktivitetspark
• N3 – Mötesplats för ung kultur
• Friluftsliv i Älvrummet
En mer detaljerad beskrivning av inspirationsspåren hittar du på nästa sida.

Apollon Restaurang Folkets Hus Kulturhuset kl.19.00-24.00

Middag och underhållning 
 

Onsdag 22 augusti

Cecilia Safaee

Peter Alsbjer

Balqis Lamis Khattab

Magnar Dalen

Dagens ord!
”Futebol dá Forca betyder fotboll ger styrka, och genom fotboll skapar vi trygga mötesplatser och jobbar 
med att främja tjejers rättigheter och möjligheter”.  Cecilia Safaee till Sveriges Radio P4.



Parallella inspirationsspår
Välj ett av fem intressanta studiebesök i Trollhättan 
Samling kl. 13.00 utanför entrén till Folkets Hus Kulturhuset för vidare transport. Gäller ej spår 5 som 
samlas på Hotell Scandic Swania. Varje inspirationsspår har en guide som visar gruppen till rätta. 

Innovatum – Kreativitet och modiga satsningar
Vi besöker Innovatum som på 90-talet ställdes om från industrikyrkogård till en plats för innovation, 
kultur, företagande, idrott, möten och boende. Vi hälsar på Film i Väst, N3- Mötesplats för ung kultur, 
ACT-Mötesplats för kreativa näringar, idrottsanläggningen Innovatumhallen, eventhallen Nova Arena och 
skateboardhallen Junkpark. 
Samling 13.00 vid entrén till Folkets Hus Kulturhuset för buss till Innovatum.

Innovatum – Kulturarvet i fokus
Vi besöker Saab Car Museum som lockar besökare från hela världen, samt Olidan Kraftstation, svenska 
statens första vattenkraftsprojekt och statligt byggnadsminne. Vi får också en inblick i fall- och slussom-
rådets unika historia och miljö.
Samling kl. 13.00 vid entrén till Folkets Hus Kulturhuset för buss till Innovatum. 

Arena Älvhögsborg och Trollhättans Skate- och Aktivitetspark
Vi besöker anläggningen Arena Älvhögsborg med sim-och sporthallar, träningslokaler och en toppmo-
dern gymnastikhall. Därefter promenerar vi till Trollhättans Skate- och Aktivitetspark som innehåller en 
2000 kvadratmeter stor föreningsdriven skateboardpark, samt öppna banor för kickbike och en pump-
track för cykel.
Samling kl. 13.00 vid entrén, Folkets Hus Kulturhuset för promenad till Arena Älvhögsborg. 

N3 – Mötesplats för ung kultur
N3 består av Kulturskola, Kulturbyrå och Kreativ Coaching. Varje dag jobbar 50 medarbetare med att 
stimulera och värna om ungas skapande. I N3-huset finns replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, 
scener, bildsalar, mediastudio, ljudstudio. Vi får en rundvandring i huset och ett föredrag som blickar 
tillbaka på arbetet med att bygga en gemensam organisation för ung kultur och spanar framåt mot 
utmaningar som N3 står inför i framtiden.
Samling kl. 13.00 vid entrén till Folkets Hus Kulturhuset för buss till N3. 

Friluftsliv i Älvrummet
Häng med äventyraren Rune Larsson på motions- och upptäckarrunda i Trollhättans vackraste rekrea-
tionsområde. Vi börjar med en kort gemensam presentation om kommunens friluftsliv och snörar sedan 
på oss joggingskorna. Vi delar in oss i en jogging-grupp och en promenadgrupp. 
Samling kl. 13.40 på Hotell Scandic Swania, ombytta till träningskläder.  

 

Onsdag 22 augusti

Innovatum 

Olidans Kraftstation

Skate och Aktivitetspark

Mötesplats för ung kultur

Edsvidsleden

Välkommen till Trollhättan!
Den lilla staden i Västsverige som med handlingskraft ställt om från industri till innovation. Som med över 
50 idrottsanläggningar erbjuder en aktiv fritid för alla, som fått utmärkelsen Årets Kulturkommun och är 
känd som Trollywood, för SAAB och vattenfallet mitt i stan.



	  

Torsdag 23 augusti

Moderator för konferensen 
Morgan Larsson, journalist och välkänd röst i Sveriges Radio. Många minns Morgan från ”Christer i P3” 

och idag är han en populär programledare i P4. Morgan är också författare till romanerna Radhusdisco 

och Det opålitliga hjärtat. Med humor och värme lotsar Morgan oss genom konferensen.  

Plats. Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan

Deltagaravgift t.o.m. 27 juni Medlemmar SFK: 3900 kr ex moms, Övriga: 4300 kr ex moms

Deltagaravgift fr.o.m. 28 juni  Medlemmar SFK: 4400 kr ex moms, Övriga: 4800 kr ex moms

Anmäl via www.fritid-kultur.se,  För frågor kontakta Sweden Meetx AB på sfk2018@meetx.se

Passa på och bli medlem! 

Som medlem i föreningen har du rabatt på årskonferensen. Det finns olika typer av medlemskap. 
Exempelvis kan du som jobbar med idrott, kulturskola, bibliotek, ungdomar, föreningar eller andra 

kultur- och fritidsfrågor bli Nätverksmedlem. Läs om medlemskap på www.fritid-kultur.se.

Foajé plan 2 kl.08.00

Konferenssekretariatet öppnar

Hebeteatern kl.08.30-08.40

Värdkommunen 2019 presenterar sig 

Hebeteatern kl.08.45-09.15

Alliansloppet Action Week
Världens största tävling för rullskidor och folkfest för både motionärer och eliten. Klassjogg, motionslopp 

för funktionshindrade, mountainbiketävling, seniorträffar och mycket mer. Magnus Larsson och Magnus 
Eriksson har satt Trollhättan på skidkartan och fått med sig föreningslivet, näringslivet, kommunala 

verksamheter, ja alla på banan!  

Foajé plan 2 kl.09.15-09.45

Kaffepaus

Hebeteatern kl.09.50-10.30

Mer kultur = bättre fotboll!
Östersunds fotbollsklubb har satt upp en pjäs, gjort konst, skrivit en bok. Med kulturens hjälp tog de sig 

upp i Allsvenskan. Karin Wahlén berättar om sitt spännande uppdrag som kulturcoach i Östersunds FK. 

 

Hebeteatern kl.10.35-11.45

Tänkvärd glädjeinjektion
”Mina drömmar sen barnsben har lett till internationella framgångar men framförallt ett underbart och 

roligt liv!” Tobias Karlsson, ”Årets talare 2016”, dansare, koreograf och inspiratör. Sprudlande energisk men 

rör också till tårar med sin gripande historia. 

Hebeteatern kl.11.50-12.00

Avslutande ord 
SFKs ordförande Helén Wiklund Wårell avslutar årets konferens. 

 

Dagens ord!
”Mina drömmar sen barnsben har lett till internationella framgångar men framförallt ett underbart och roligt liv!” 

Tobias Karlsson, ”Årets talare 2016”, dansare, koreograf och inspiratör. 

Tobias Karlsson

Karin Wahlén

Alliansloppet

Morgan Larsson


