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Styrelsen avger följande redogörelse för verksamheten under rubricerade verksamhetsår  
(2018-04-01-2019-03-31) 

Föreningens årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Trollhättan 21 augusti 2018 . Vid årsmötet deltog 23 röstberättigade 
medlemmar. 

Styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning 
Maria Wallengren, ordförande, utbildnings- och framtidsfrågor, Erfarenhetskonferensen 2019 
Urban Olsson, vice ordförande, ersättare beställargrupp konstgräs 
Mihael Tsiparis, kassör  
Marina Högland, sekreterare, information/kommunikation, Erfarenhetskonferens 2019  
Johan Palm, ledamot, Beställargrupp konstgräs 
Maria Modig, ledamot, programråd för Träffpunkt idrott, kontakter SKL, Kultur- och 
fritidsfrågor 
Kenneth Johansson, ledamot, årskonferens 2019, kontakter MUCF 
 

Föreningens ekonomi  
Föreningens ekonomi, som i huvudsak baseras på medlemsavgifter och överskott från 
konferenser är fortsatt god. Föreningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen. 
Föreningen gör ett underskott på grund av nedanstående satsning vilket gör att kassan minskar.  
 
Under året har det gjorts en satsning på en ny hemsida vilket har bidragit till ett negativt 
resultat. Administrationstjänsten, som är inköpt av Utvärderingsringen (UVAB) har blivit högre 
än budgeterat vilket också har bidragit till underskottet.  
 
Intäkterna från bidraget från Naturvårdsverket har inte varit budgeterade. Kostnaderna för 
Beställargruppen konstgräs som bidraget gått till har inte heller varit budgeterade. Dessa poster 
har inte varit med i budgeten på grund av att styrelsen inte visste om man fått bidraget då 
budget 2017-18 sattes.  
 

Föreningens arkiv 

Under året har en lösning för föreningens arkiv hittats och alla handlingar som bör arkiveras skickas till 

föreningsarkivet i Skellefteå.  



 

 

Medlemmar   
För verksamhetsåret redovisas 256 medlemmar + 4 (Åland och 4 regioner) och dessa 
representerade 159 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 2018  
Sundsvall uppnådde högsta poäng och vann utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2018. 
Vinnaren fick 50 000 kr att användas till friluftsliv i sin kommun. 
 
Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står 
Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv. 
 
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 45: e årskonferens i Trollhättan 21 - 23 augusti 2018 
Från eftermiddag 21 augusti till förmiddag 23 augusti samlades 195 personer för deltagande i 
SFK:s årskonferens som detta år arrangerades av SFK och Trollhättans stad. 
Helén Wiklund Wårell, SFK:s ordförande, Monica Hanson kommunalråd (S) Trollhättans Stad 
och Tommy Svensson, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad. 
hälsade alla välkomna och inledde konferensen. 
 
Dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, (MP) var första talare och pratade 
under rubriken ”Allas rätt att delta” om grunden för sina politiska prioriteringar med ”Mer 
kultur till fler i hela landet och en demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i 
samhället.” 
Därefter följde ett panelsamtal om Framtidens kulturskola med Torgny Sandgren, 
generaldirektör Kulturskolerådet, Jens Ericson, områdeschef N3 
Mötesplats för ung kultur och Alice Bah Kuhnke, beställare av Kulturskoleutredningen.  
Sista passet för dagen innan årsmötet höll Trollhättans stad om attacken på Kronan den 22 
oktober 2015 och det arbete som då gjordes inom staden tillsammans med polis för att hantera 
den kris som uppstod.  
På kvällen bjöds på middag och underhållning i Innuvatumområdet i Trollhättan och på vägen 
till restaurangen fick vi en unik möjlighet att uppleva ett extra fallpåsläpp i Trollhättefallen. 
 
Dag två inledde Magnar Dalen - f.d. förbundskapten längdskidor, genom att dela med sig av sina 
erfarenheter och tankar kring konsekvenserna av tidiga elitsatsningar.  Magnar är känd som 
förbundskapten för svenska och finska längdåkningslandslagen. Därefter berättade ”Årets 
peppare” Cecilia Safaee (Futebol dá força) om sitt arbete för att förändra världen och kvinnors 
rättigheter via fotbollen och det samarbete som drivs tillsammans med IFK Trollhättan för att 
öka deltagandet av underrepresenterade grupper.  
 



Dagen fortsatte med Peter Alsbjaer som berättade om sina tankar kring framtidens bibliotek och 
förmiddagen avslutades med samhällsentreprenören Balqis Lamis Khattab som driver Möllans 
Basement/ Moderna Gymnasiet i Malmö. Hon berättade om sitt sociala företag som fungerar 
som en länk mellan kvarterets arbets- och sysslolösa ungdomar och det svenska samhället och 
det arbete hon bedriver där. 
Eftermiddagen ägnades åt Trollhättans parallella inspirationsspår och dagen avslutades med 
middag och fartfylld underhållning på Apollon Restaurang Folkets Hus, Kulturhuset. 
 
Konferensen avslutades till lunch torsdagen den 23 augusti. Förmiddagen startade med 
Alliansloppet Action Week, världens största tävling för rullskidor och folkfest för både 
motionärer och eliten. En tävling som satt Trollhättan på kartan. Därefter presenterade Karin 
Wahlén sitt spännande uppdrag som kulturcoach i Östersunds FK. Sist ut var Tobias Karlsson, 
”Årets talare 2016”, dansare, koreograf och inspiratör. 

Utbildningsfrågor  
Utbildning inom sektorn är fortsatt en viktig fråga där SFK finns med i dialog med övriga parter. 

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. 

Samverkan med SKL  
Möte har genomförts med SKL för att diskutera samverkan, roller och förväntningar generellt men 

också specifikt gällande pågående projekt och aktuella frågeställningar såsom konstgräsprojekt samt 

Bokning- och bidragssystem. Parterna kommer fortsatt träffas årligen för att diskutera gemensamma 

frågeställningar. 

 

Erfarenhetskonferens 2019  
Erfarenhetskonferensen genomfördes 31 januari – 1 februari 2019 i samarbete med 
Utvärderingsringen.  Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där 
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta 
erfarenheter. 
Årets tema var: Kulturens, Fritidens och Idrottens roll som samhällsbyggare. Dagarna innehöll 
ett antal olika perspektiv på ämnet. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid 
internationella handelshögskolan i Jönköping föreläste kring Hur en kommun kan bli en attraktiv 
plats att bo och verka i? Vad kännetecknar en god regional utveckling och går det att mäta regional 
attraktivitet? Stockholms stad presenterade sitt arbete med att få in idrotten i samhällsplaneringen 
och Skellefteås bibliotekschef gav sin bild av kommunens utvecklingsarbete kring bibliotek. Ekonomie 
professor Emelie Värja pratade om idrottens betydelse för kommunal tillväxt och Monica Sand, 
forskningsledare ArkDes, pratade kring kulturens roll som samhällsbyggare – Tro, hopp och konst.  
Dag två innehöll olika inspel kring erfarenheter från statsbidrag inom kultur- och ungdomsområdet.  

Beställargrupp konstgräs  
Verksamheten för Beställargruppen konstgräs har varit igång under 1,5 år och påbörjar nu 

ytterligare ett år framåt. Syftet med denna grupp är att höja kvaliteten i upphandling av 

konstgräsplaner genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav och 

upphandlingsmetoder. Resultaten från beställargruppens arbete ska spridas så att det blir 

tillgängligt för alla och kan på så sätt användas för att öka kunskapen och driva på utvecklingen 

gällande konstgräsplaner. Arbetet ska bidra till att utveckla nya, bättre lösningar samt att 

utvärdera alternativa lösningar, metoder och produkter. Genom detta arbete är målet att minska 



spillet markant kopplat till konstgräsplaner för fotboll. Det nya för kommande året är att 

gruppen kommer att genomföra ett par riktade insatser mot andra sporter som friidrott och 

ridsport samt park och lekplatser. 

 

SFK är huvudman för beställargruppen som utgör ett stort nätverk för erfarenhets-, kunskaps-, 

och kompetensutbyte. Konstgräsplaner är en aktuell fråga för medlemmarna i SFK, däribland 

150 kommuner och det är av stor vikt att involvera medlemmarna i upphandlingar. Det har 

funnits ett stort intresse och engagemang kring konstgräsplaner och mikroplast vilket berört 

många aktörer.  I beställargruppen finns en vilja att samverka, belysa och arbeta aktivt för att 

komma vidare. Beställargruppens bredd och snabba uppstart har bidragit till ett kunskapsutbyte 

och kontaktnät för aktörer som därigenom kan ligga i framkant och sträva mot en resurseffektiv 

och giftfri vardag.  

 

Under det gångna året har beställargruppen haft sex medlemsmöten, sekretariatet har 

medverkat vid och spridit information om BG arbete på sex konferenser, arrangerat en 

erfarenhetskonferens för att sprida de genomförda projekten som BG initierat och finansierat 

fem projekt (varav ett är upphandlingskriterier och RFI för konstgrässystem och lekytor och ett 

är en strategisk guide om hur man arbetar med att minska mikroplastsvinn från konstgräsplaner 

i en kommun) och medverkar i ett projekt finansierat Resource SIP/Energimyndigheten. 

Beställargruppens arbete har spridits av aktörer inom gruppen, SKL, SFK, SvFF och 

Naturvårdsverket. 

Styrelseresa 
Årets styrelseresa gick till Matera i Italien.  Styrelseresan är en kombination av omvärldsspaning 
och ersättning till styrelsens ledamöter som lägger ned egen tid på planering av verksamheten 
till gagn för SFKs alla medlemmar. 
Matera utsågs till en av två kulturhuvudstäder 2019 tillsammans med Plovdiv i Bulgarien. 
Matera är sedan 1933 rankad som ett av Unescos världsarv och känd för många spektakulära 
filminspelningar. Den historiska stadsdelen Sassi med de välbevarade stenbyggnaderna, är en 
stadsdel uthuggen ur berget som har gått från att vara en illa sedd plats till att bli ett resmål som 
idag  drar till sig många resenärer. 
 

IAKS Nordic 
SFK är  medlemmar i IAKS Nordic (International Association for Sports and Leisure Facilities).  
Syftet med IAKS är skapandet av funktionella och hållbara idrottsanläggningar i hela världen. 
Här ligger betoningen på internationellt utbyte och den pågående utvecklingen av 
kvalitetsstandarder. Tanken med IAKS Nordic är erfarenhetsutbyte i Norden. 

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. Under året har plattformen bytts ut för att klara de nya kraven för GDPR och även 
fortsatt kunna vidareutvecklas för de behov som för kommunikation med medlemmarna. 
Föreningen har under året fortsatt att informera och marknadsföra verksamheten via 
branschtidningen Fritid & Park samt tidningen Nordisk Sport & fritidsmiljö. Alla medlemmar får 
tidningen i sitt medlemskap. Alla medlemmar får också webversionen av Idrott och kunskap.  
 

 
 
 
……………………………… …………………………………  …………………………………… 
Maria Wallengren   Marina Högland         Michael Tsiparis 
Ordförande  Sekreterare   Kassör 
 
……………………………… …………………………………  …………………………………… 
Urban Olsson Maria Modig     Kenneth Johansson 
Vice ordförande  Ledamot    Ledamot 
 
……………………………… 
Johan Palm 
Ledamot                
 

 


