
 

 

 

Minnesanteckningar styrelsemöte  
2019-11-24, 16.00-18:00 i Växjö  
 

Närvarande: Mia Wallengren, Hannah Rydstedt Nencioni, Kenneth Johansson, Michael Tsiparis, 
Johan Palm.  
Ej närvarande: Stefan Hildingsson, Maria Modig  
 
1. Ekonomisk plan 2019-2020 

Michael gick igenom föreningens ekonomi. Vi ligger ungefär enligt budget. 
Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att se över storlek på föreningens kassa och likvida 
medel. 
 
Styrelsen beslutar med anledning av årsmötets beslut 

1. att föreningen står för resa, anmälningsavgift och boende för styrelsens deltagande i 
årskonferens och erfarenhetskonferens från och med 2020.  

2. att de styrelseledamöter som arbetar i SFK:s monter under Träffpunkt Idrott 2020 får 
resa, deltagaravgifter och boende ersatt av föreningen. 

3. att uppdra åt Hannah att fram förslag på inrättande av utvecklingsfond 
4. att uppdra åt Michael att ta fram förslag på justerad budget 2020-2021 för vidare 

diskussioner i styrelsen inför budgetbeslut på årsmöte 2020 
5. att uppdra åt Utvärderingsringen att ta fram förslag på hur en höjd ambitionsnivå på 

erfarenhetskonferensen kan se ut. 
 
 
2. Avtal Utvärderingsringen  

Styrelsen beslutar att bjuda in Utvärderingsringen i samband med styrelsemöte på 
Erfarenhetskonferensen för att diskutera avtal och samverkan 
 

3. Rutiner för utlägg  
Styrelsen beslutar uppdra år Michael att uppdatera framtaget förslag på rutin. Beslut om rutin 
tas på nästkommande styrelsemöte 
 

4. ”Produkter” SFK (trycksak, t:shirts mm)  
Deltagande i Träffpunkt Idrott 2020. SFK kommer dela på en monitor tillsammans med övriga 
arrangörer av Träffpunkt Idrott. 

 
Styrelsen beslutar: 
1. att en trycksak som presenterar SFK ska tas fram 
2. att deltagande styrelseledamöter ska ha profilkläder eller motsvarande när de står i 

montern. 
3. att möjligheten att byta logotyp ska undersökas 



 

 

4. att Hannah och Kenneth får i uppdrag att ta fram förslag på logotyp, mässmaterial med 
tillhörande budget 

5. att SFK hör med Växjö om de vill vara med i montern och marknadsföra kommande 
årskonferens. 
 

5. Ställningstagande när det gäller idrottens finansiering av elitidrottens krav på arenor 
 
Frågor att arbeta vidare med: 

• Ska föreningen arbeta med någon form av opinionsbildning eller normerande arbete? 
• Vilka frågor är i så fall viktiga för våra medlemmar att driva opinion i och hur?  
• Ska föreningen arbeta med någon form av rekommendationer till medlemmarna?  
• Ska föreningen försöka få medialt genomslag genom debattartiklar? 

 
Styrelsen beslutar  
1. att Föreningen tar fram förslag på plan för opinionsbildande arbete för beslut på årsmötet. 
2. att Johan och Kenneth får i uppdrag att arbeta med frågan som tas upp på styrelsemötet i 

Grekland. 
 

6. Plattform ungas fritid, fråga från MUCF och SKL. 
Maria informerar om det möte hon har blivit inbjuden till. 
 

7. Goda idrottsanläggningar - norskt samarbete https://www.godeidrettsanlegg.no/ 
Styrelsen beslutar bjuda in SIAT Senter för idrottsanläggningar och teknologi till nästa 
styrelsemöte 
 

8. Årskonferens 2021- lägesuppdatering och plan  
Inga konkreta ansökningar har kommit in. Det finns intresserade parter. 
 

9. Erfarenhetskonferens 2020  
Inget nytt att rapportera 
 

10. Årskonferens 2020 
Arbetet flyter på bra. Styrelsen träffar ansvariga företrädare för Växjö kommun 25 november. 
 

11. Information Friluftsliv 
Inget nytt att informera 
 

12. Beställargrupp konstgräs 
Ingen återkoppling från SKL om Naturvårdsverkets villkor för nya pengar att bredda arbetet till 
att omfatta parkmiljöer etc. 
 

13. SKL 
Maria är inbjuden att delta i möte om öppen ungdomsverksamhet. 
Inget nytt att rapportera utöver det 
 



 

 

14. Vinnova för projektet HIFS Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar – Steg 3 
Inget nytt att rapportera 
 

15. Övriga frågor 
 

16. Kommande möten 
• Stockholm onsdag den 29 januari 2020, kl 16.00 därefter gemensam middag med 

Utvärderingsringen Michael har bokat hotell och konferensrum 
• Skypemöte slutet på mars 
• Athen 17-20 maj (någon gång under resan)  
• Möte 24/8 2020 

Styrelsemöte i Växjö i samband med årskonferensen.  Michael löser bokning av 
hotell. 

17. Mötet avslutas 
 

 

 

Möte med Växjö kommun inför årskonferens 2020 

20191125 

Arbetsgruppen i Växjö presenterar förslag på program 

Tema: Goda utvecklingsmiljöer (med underteman) 

Perspektiv: inkludering och säkerhet 

Plats: Växjö konserthus med omnejd 

Marknadsföring 

Möjlighet att vara med på Träffpunkt idrott tillsammans i montern. Kontaktperson Maria W. SFK kan 
bjuda på medlemskap vid anmälan till Årskonferensen under Träffpunkt Idrott (för icke tidigare 
medlemmar). Möjlighet att vara med på Erfarenhetskonferensen, undersöker om Växjö kan vara 
med. 

Skapa gemensamt evenemang på sociala media? Avvaktar möte med kommunikationsavdelningen 
Växjö kommun. 

Boka tidigt rabatt kommer att finnas till och med sista mars 2020 

Undersöka om det finns intresse av SKL:s partners med flera aktörer att vara med som utställare.  

Målsättning för antal deltagande är ca 200. 


