
 

 

 

Protokoll styrelsemöte  
2020-01-29 och 01-30, Clarion Sign Stockholm 
 
 

Närvarande Kenneth, Maria, Maria, Johan, Michael, Stefan 

1. Erfarenhetskonferens 2020  
Avstämning inför konferensen. Det är 149 anmälda. 
 

2. Årskonferens 2021 lägesuppdatering och plan  
Årets nyhet är ett ansökningsformulär.  
Vi går igenom ansökningar från Helsingborg och Stockholm  

 
styrelsen beslutar 
att erbjuda Helsingborg att arrangera SFK:s årskonferens 2021 
att utse Michael som kontaktperson för årskonferensen 2021 
att ansökande kommuner från och med ansökan för 2022 ska ha SFK-medlemmar som 
representant för ansökan.  
att uppdra åt ordförande att tillsammans med Helsingborg kommun justera 
anmälningsavgifterna för att säkerställa att arrangören kan genomföra konferensen på ett 
hållbart och högkvalitativt sätt 

 
3. Ekonomi 

Inrättande av utvecklingsfond. Frågan kvarstår. 
 
4. Utvärderingsringen 

Gabriella Lindqvist, Sanna, Anders Lundqvist från Utvärderingsringen 
 
Avtalet mellan SFK och Utvärderingsringen reviderades 2015. 
Utvärderingsringen har aktuella medlemsregister och e-postregister. 
Finns behov av tätare band mellan Ungdomsringen som kansli och styrelsen, till exempel genom 
att vara med på ett eller flera styrelsemöten. 
 
Dialog: Hur ska erfarenhetskonferensen utvecklas när det gäller koncept, ambitionsnivå och 
lokaler? Det kommer att krävas fler konkreta förslag från styrelsen och SFK:s medlemmar på 
föreläsare eller andra konkreta programpunkter. Det finns en tidplan för samarbetet. 
 
Styrelsen föreslår att Erfarenhetskonferensen är den 28 – 29 januari 2021. 



 

 

5. Pernilla Holgersson, projektledare beställargruppen konstgräs. Genomfört ett 10-tal projekt 
hittills. Avgränsning är till idrott. 
 

6. Rutin för utlägg  
 
Styrelsen beslutar att anta rutin för utlägg 

 
 

7. ”Produkter” SFK (trycksak, t:shirts mm)  
 
Styrelsen beslutade  
att köpa in sju stycken västar för att användas I samband med mässor med mera 
Att fortsätta arbetet med att ta fram ny logotyp I enlighet med redovisat förslag 

 
 
8. Årskonferens 2020 i Växjö 

 
Arbetet flyter på bra. 

 
9. Förfrågan om att sprida andras konferenser  

 
Styrelsen beslutar att SFK kan vara med som avsändare för konferenser och liknande endast om 
SFK är medarrangör eller på annat sätt delaktig. 

 
10. Korta uppdateringar  

Information Friluftsliv 
Plattform ungas fritid, fråga från MUCF och SKR 
SKR 
Vinnova för projektet HIFS Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar – Steg 3 
Träffpunkt idrott  
 

11. Vem är medlem i SFK?  
 
Styrelsens förslag är: 
Medlem i SFK kan antas chefer verksamma inom den kommunala kultur- och fritidssektorn. 
 
Styrelsen beslutar föreslår ändring av stadgarna på årsmötet 2020 
 

12. Erfarenhetskonferens 2021 
Styrelsen beslutar utse Maria och Maria att arbeta med förslag till erfarenhetskonferensen 2021 
 

13. Kommande möten 
• Möte i samband med Träffpunkt Idrott,  tisdag 17 mars. Maria återkommer med tid 
• Aten 17-20  maj (någon gång under resan)  



 

 

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

14. Mötet avslutas 
 

 


