
 

 

 

Anteckningar styrelsemöte  

2019-10-02, 15.00-17:00  
Skypemöte 

Närvarande:  
Hannah Rydstedt, Johan Palm, Kenneth Johansson, Maria Modig, Mia Wallengren, Michael Tsiparis, 
Stefan Hildingsson 
 

1. Årskonferens 2021 – frågor och förfarande 

Utskickat förslag på frågor inför ansökan för årskonferens 2021 godkändes med 
tillägget att styrelsen vill se en budget tillsammans med ansökan. 

Förslag om att utse värdkommun genom medlemsomröstning och kriterier för  urval 
diskuterades och styrelsen beslutade återkomma i frågan. 

Kenneth tar fram förslag på text som kan rama in utlysning av ansökan om kommande 
värdkommun. En text som beskriver styrelsens ambitioner om att årskonferensen ska 
spegla hela landet, hela den kommunala kultur- och fritidssektorn och att alla typer av 
kommuner ska kunna vara värd.   

2. Erfarenhetskonferens 2020  

Programmet för erfarenhetskonferensen är klart. Avgiften kommer att vara 3000 kr 
för medlemmar och 3400 för icke medlemmar. Plats är Garnisonen, Stockholm. 

Styrelsen har möte dagen innan konferensen. 

3. Årskonferens 2020 

Michael har etablerat bra kontakt med företrädare för Växjö kommun, arbetsgrupper 
har startats och arbetet rullar på bra. 

4. Information Friluftsliv 

Konferensen Tankesmedjan blir den 28-29 april 2020 på Djurönäset, Värmdö. 

2020 utses årets friluftskommun för tionde gången av Naturvårdsverket, SFK och Svenskt 
Friluftsliv . Kenneth föreslår att företrädare för Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv bjuds 



 

 

in till Årskonferensen 2020 för att prata om arbetet med Årets Friluftsliv under en 
programpunkt. 

5. Beställargrupp konstgräs 

Konstgräs idrott. Johan rapporterar att det är en utmaning att få kommuner att äga större 
projekt. Pernilla Holgersson är SFK:s konsult och undersöker möjligheten av andra, externa 
projektägare. 

Konstgräs övriga ytor, till exempel lekplatser. En konsult ska upphandlas för att göra en 
nulägesanalys. 

Konstgräsarbetet har breddats till att handla om mer än konstgräs för idrott och det väcker 
frågor som behöver redas ut tillsammans med SKL. Kontakter med SKL har tagits av styrelsen 
men återkoppling har inte skett från SKL 

6. SKL 

Inga nya kontakter har tagits och inget nytt finns att rapportera. 

7. Vinnova för projektet HIFS Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar – Steg 3. 
Michael är styrelsens representant i projektet enligt tidigare beslut. Maria återkopplar detta 
till Leif Gustafsson som arbetar med projektet.  

8. Roller och ansvar 

Styrelsen beslutade fördela ansvarsområden för styrelsens arbete enligt följande:  
 

Maria Wallengren, ordförande, kontakter med SKL, kontakter med MUCF, IAKS, Erfarenhetskonferens 
2020 samt utbildnings- och framtidsfrågor 

Maria Modig, vice ordförande, programrådet för Träffpunkt Idrott, Kontakter SKL, 
Erfarenhetskonferens 2020 

Michael Tsiparis, kassör, årskonferensen 2020, resan 2020 

Kenneth Johansson, sekreterare, information/kommunikation, friluftsfrågor och fritids-/idrottsfrågor, 
kontakt MUCF 

Johan Palm, ledamot, beställargrupp konstgräs 

Hannah Rydstedt, ledamot, Information/kommunikation 

Stefan Hildingsson, ledamot, Beställargrupp konstgräs  
 

9. Övriga frågor 

Kenneth undersöker om det går att starta ett Teams för styrelsens arbete.  

Maria har haft kontakter med Träffpunkt Idrott. 



 

 

Mia åker för styrelsens räkning till IAKS i Köln 

10. Kommande möten 

• Växjö söndag 24/11 16:00 – måndag 25/11 13:00 

• Stockholm onsdag den 29 januari 2020, kl 16.00 därefter gemensam middag med 
Utvärderingsringen Michael har bokat hotell och konferensrum 

• Skypemöte slutet på mars 

• Eventuellt möte i samband med Träffpunkt Idrott 17-19 mars 

• Athen 24-27 maj (någon gång under resan)  

• Möte 24/8 2020 
Styrelsemöte i Växjö i samband med årskonferensen.  Michael löser bokning 
av hotell. 

11. Mötet avslutades och vi önskade varandra väl mött på nästa möte i Växjö 

 

Antecknat av  

Kenneth Johansson 
Sekreterare 

 


