
   

 

   

 

 

Kallelse till årsmöte 2020  
  

Tid och datum: 25 augusti kl 10.00  

Årsmötet hålls digitalt via Zoom-möte  

Inbjudan med länk och anmälan till årsmötet skickas separat 

   
 

Dagordning  
 

1.  Årsmötet öppnas  

1. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokoll  

4. Fastställande av röstlängd 

5. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse 2019–2020 

Bilaga  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

7. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 

Styrelsen föreslår att inga arvoden utgår till föreningens funktionärer 

8. Inkomna motioner eller förslag från styrelsen 

Styrelsen föreslår att § 4 i stadgarna revideras enligt följande: 

Till medlem i föreningen antas tjänsteperson i kommunal förvaltning eller kommunalt 

bolag med chefs- eller specialistansvar för fritids- och/eller kulturfrågor. Till styrelsen 

kan väljas medlem som i den kommun medlemmen arbetar är högsta ansvariga 

tjänsteperson för fritids- och/eller kulturfrågor. Vid föreningsstämma har varje 

närvarande kommun en röst. Kommunen utser själv sin representant. Om medlem 

lämnar sin befattning som chefs- eller specialistansvar för fritids- och/eller 

kulturfrågor upphör därmed medlemskapet i föreningen. Medlemskap som 

seniormedlem kan erhållas av den som på grund av ålders- eller deltidspension avgått 

från sin tjänst. 

 

9. Fastställande av budget 2020–2021 

Bilaga 

 



   

 

   

 

10. Fastställande av verksamhetsplan 2020–2021 

Bilaga 

11. Bestämmande av årsavgift, arvoden och traktamenten 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift  

Styrelsen föreslår att inga arvoden eller traktamenten utgår, men att resor och boende 

för styrelsemedlemmar i samband med styrelsens möten samt i deltagande i av 

föreningen arrangerande konferenser bekostas av föreningen 

12. Val av ordförande för en tid av ett år:  

Förslag Maria Wallengren (omval)  

13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år:  

Förslag: 

Johan Palm (omval)  

Maria Modig (omval)  

Michael Tsiparis (omval)  

Ledamöter med ett år kvar:  

Kenneth Johansson  

Hannah Rydstedt Nencioni   

Stefan Hildingsson  

14. Val av två revisorer för en tid av ett år  

Förslag 

Kerstin "Kicki" Velander (omval)  

Katarina Kristoffersson (omval)  

15. Val av revisorssuppleant för ett år  

Förslag 

Annika Vredenberg (omval)  

16. Val av valberedning för en tid av ett år  

Förslag 

Sune Westberg, sammankallande (omval)  

Niklas Roos af Hjelmsäter (omval)  

Ulrika Granström (omval)  

17. Övriga av styrelsen eller på annat sätt till föreningsstämman väckta ärenden  

18. Årsmötet avslutas  

  



   

 

   

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 - 2020 
 

Styrelsen avger följande redogörelse för verksamheten under rubricerade verksamhetsår  

(2019-04-01-2020-03-31) 

Föreningens årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Söderhamn 20 augusti 2019 . Vid årsmötet deltog 23 röstberättigade 

medlemmar. 

Styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning 
Maria Wallengren, ordförande, utbildnings- och framtidsfrågor, Kontakt SKR, kontakter 

MUCF 

Maria Modig, vice ordförande, Erfarenhetskonferensen 2020, kontaktperson SKR, 

programråd Träffpunkt idrott 2020 

Michael Tsiparis, kassör, årskonferens 2020 

Kenneth Johansson, sekreterare, information,  

Johan Palm, ledamot, Beställargrupp konstgräs 

Hannah Rydstedt Nencioni, ledamot, Marknadsföringsansvarig/kommunikation 

Stefan Hildingsson, ledamot, ersättare beställargrupp konstgräs  

 

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 vilket gör att kassan minskar.  

  

Under året har SFK stått för styrelsemedlemmarnas kostnader på erfarenhetskonferensen 

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 2019-20 sattes. Kostnaderna för projektet har varit högre än intäkterna vilket 

bidragit till underskottet. Årskonferensen i Söderhamn har också bidragit till underskottet 

 

 

Föreningens arkiv 

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

kommer att skickas till Arkiv i Halland i Halmstad.  



   

 

   

 

Medlemmar   
För verksamhetsåret redovisas 265 medlemmar + 3 (Åland. En region och ett 

kommunalförbund) och dessa representerade 156 kommuner. Föreningen når alltså målet 

gällande antal medlemmar, men inte för antal kommuner. 

Kontakter med närstående organisationer   
SFK samarbetar aktivt med SKR 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 2019 
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 Årskonferens i Söderhamn 20- 22 augusti 2019 
SFK:s årskonferens arrangerades av SFK tillsammans med Söderhamns kommun. 

Konferensen pågick från eftermiddag den 20 augusti till förmiddag den 22 augusti. 

Information om årskonferensen bifogas. 

 

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 SKR  

Möte har genomförts med SKR 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. Under våren 2020 har tre ledamöter från 

styrelsen deltagit i regelbundna Skype-möten avseende läget i kommunerna utifrån Covid-19. 

SKR har genomfört samtal både med aktörer från de 21 regionerna och med ett nätverk av 

utvalda kommuner. Det har varit givande samtal där bland annat framkommit de olika 

förutsättningarna och utmaningarna kommunerna stått inför utifrån Covid-19 läget. Att storlek 

på kommunerna och var i landet kommunerna ligger spelar roll för effekterna av Covid-19 har 

varit tydligt. Flera av de synpunkter som styrelsemedlemmar i SFK framförts har tagits i 



   

 

   

 

beaktande och kommunicerats vidare bland annat till kulturminister Amanda Lindh. 

 

Erfarenhetskonferens 2020 
Erfarenhetskonferensen genomfördes 30-31 januari 2020 i samarbete med 

Utvärderingsringen.  Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där 

förtroendevalda och tjänstepersoner inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta 

erfarenheter. Information om erfarenhetskonferensen bifogas: 

 

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 
Rijeka - resan gjordes 2019 och staden är kulturhuvudstad 2020. Rijeka mötte styrelsen med 

regn. Men ändock ett mycket givande besök. Projektledaren för kulturhuvudstaden lotsade 

gruppen genom arbetet de lagt ner och var inne i. Upplevelserna var många- Titos skepp, 

underjordiska gångar skapade under andra världskriget, konstmuseum som ännu var under 

uppbyggnad, bibliotek, nationalparker. Vi fick en fördjupad berättelse om stadens 

förutsättningar och utveckling och om kulturens fundamentala roll in i framtiden. Vi fick 

också nätverk och relationer att använda framöver.   

 



   

 

   

 

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. 

 

IAKS – Mässa Köln 
SFK:s ordförande har deltagit i konferens, årsstämma och mässa med IAKS samt möte med 

IAKS Nordic. Ett stort nätverk fanns på plats med omvärldsspaning från hela världen. Mässan 

i Köln hade starkt anläggningsfokus men hade även givande seminarier med olika teman.  

SFK knöt kontakter med både ett norskt och ett danskt nätverk kring frågorna där vi hoppas 

på utbyte och kunskap framöver som kan gynna hela den svenska sektorn. Det var väldigt 

spännande att se hur starkt de nordiska länderna står sig i relation till andra länder i världen 

när det kommer till idrottssektorn.  

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.  

 

Ny grafisk profil och nya profilprodukter har tagits fram under året och lanseras i och med 

årsmötet. 

 

Covid 19  
Påverkar framförallt verksamhetsåret 2020-2021 men har på många vis utmanat styrelsens 

uppgifter under senare delen av verksamhetsåret.  

 

 

Maria Wallengren   Maria Modig 

Ordförande Vice ordförande 

  

Michael Tsiparis Kenneth Johansson         

Kassör  Sekreterare 

  

Stefan Hildingsson Johan Palm    

Ledamot  Ledamot 

  

Hannah Rydstedt Nencioni  

Ledamot  



   

 

   

 

  

  



   

 

   

 

          

Revisionsberättelse 
 

Meddelas vid föreningsstämma 

  



   

 

   

 

 

 

Verksamhetsplan 2020 - 2021 
SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor. 

Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att 

medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess medlemmar. Det gäller inte minst 

utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att 

föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en 

övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på 

statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting. Föreningen är fackligt 

obunden. 

 

2020-2021 ska styrelsen: 
• Planera årskonferensen 2021 i Växjö samt förbereda årskonferensen 2022 
• Genomföra en Erfarenhetskonferens 2021 i ny uppdaterad tappning med större fokus 

på erfarenhetsutbyte.  
• Fortsatt arbete för att arrangera Temakonferenser i aktuella ämnen till en så låg 

kostnad som möjligt för medlemmarna tillsammans med lämpliga samarbetspartners. 

Alt tillsammans med annan aktör erbjuda rabatterade konferenser.  
• Fortsätta samarbetet med Utvärderingsringen om medlemshantering och 

administration åt föreningen.  
• Genomföra studieresa med styrelsen.  
• Genom aktiv rekrytering och medlemsvård öka antalet medlemmar till minst 270 som 

tillsammans representerar mer än 165 kommuner.  
• Fortsatta arbeta med ökad synlighet via hemsidan och tidningen Fritid & Park  
• Erbjuda alla medlemmar gratis prenumeration av facktidningarna Fritid & Park och 

webutgåvan av Idrott och kunskap. 
• Samarbeta med myndigheter och organisationer inom vår sektor. 
• Ingå i SLUP-nätverket  
• Medlem i IAKS Nordic 

• Aktivt delta i planeringsarbetet av Träffpunkt Idrott 2020 tillsammans med Svenska 

Mässan.  

• Vara medarrangör för Tankesmedja Friluftsliv samt utmärkelsen Årets friluftskommun 

och aktivt delta i planeringsarbetet och genomförandet tillsammans med 

Naturvårdsverket.  
• Verka för utbildning och kompetensförsörjning inom vår sektor.  
• Tillsammans med SKL och RF fortsatt samverka i anläggningsfrågor.  
• Undersöka möjligheten att arbeta mer med påverkansarbete inom sektorn och vara mer 

aktiv i pågående samtal om sektorns utmaningar  

 



SFK budget 2020-21

Budget och utfall Utfall 19-20 Budget 20-21

Ingående behållning 697 622,50 510 940,00

Konferensavgifter 121 241,00 170 000,00
Medlemsavgifter 98 650,00 120 000,00
Övriga intäkter styrelsen 62 530,31 0,00
Räntor 0,00
Naturvårdsverket k-gräs 1 540 000,00 500 000,00

INTÄKTER 1 822 421,31 790 000,00

Styrelsen -226 240,83 -100 000,00
Avtal  , IAKS, UVAB -168 048,08 -150 000,00
IT/hemsida -29 085,00 -12 000,00
Porto, bank, skatt -800,00
Bankavg -900,00
Pren tidskrifter 0,00
Projekt mm -25 000,00
Beställargrupp k-gräs -1 666 945,00 -500 000,00

KOSTNADER -2 090 318,91 -788 700,00

RESULTAT -267 897,60 1 300,00

Utgående balans 2020 512 240,00



11.00  Incheckning och möjlighet till lunch

Tema:   Hur vet vi och hur talar vi om hur bra vi är?
Moderator:  Camilla Hagman, kommunikationschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad

12.00  Välkommen
Mia Wallengren, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Hur vet vi att kultur- och fritidsverksamheterna är framgångsrika?  
Vad mäter vi och varför? 
Sedan 1984 har Ung Livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender i samverkan med 
många av landets kommuner – både stora och små. Under det senaste året har undersökningar genomförts i 
några mindre kommuner bl.a. Askersund, Heby, Knivsta och Sävsjö. Hur ser det ut inom kultur- och fritidssek-
torn idag och vad har hänt genom åren i verksamheter som idrott, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar.
Ulf Blomdahl, Forskningsledare Ung Livsstil

12.45  Paus

13.00 – 13.45  Hur vet vi att kultur- och fritidsverksamheterna är framgångsrika?  
Vad mäter vi och varför? 
Fortsättning

14.00  Kolada – nyckeltal för kommunala verksamheter
Kolada är en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla 
verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från statistikansvariga myndigheter, men också på 
uppgifter direkt från kommunerna. Vilken information finns i Kolada som beskriver den kommunala kultur-  
och fritidsverksamheten? Hur går det till att söka information i Kolada?
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

14.45   Kaffe

15.15 – 16.00  Meningen med kultur?  Kultursociologiska perspektiv
Vilka kulturella ideal förs fram när satsningar inom kulturområdet ska motiveras? Vilka goda argument finns 
för att beskriva kulturens betydelse för en ung publik? Vad kan kultur betyda för barn och unga i ett skolsam-
manhang? Kan kultur vara en arena för integration och inkludering? Erfarenheter från olika forskningsprojekt 
presenteras.
Anna Lund, docent i sociologi, Stockholms Universitet

16.15  Att efterleva politiska beslut – en berg- och dalbaneresa
Vad händer när det tas politiska beslut om att ansvaret för kulturskolan ska gå över från skolan till kultur-  
och fritid samtidigt som resurserna ska nå ut till fler barn och unga och konstformerna ska breddas?
Mikke Ejrevi, avdelningschef Kultur och bibliotek, Susanne Sinclair, avdelningschef Kulturskola,  
Emilia Ådin, f.d. kulturnämndsordförande, Skellefteå kommun.

Ca 17.00   Avslutning dag 1 med efterföljande Mingel i restaurang K-märkt, Garnisonen

Program 30 januari

Med reservation för eventuella ändringar.



Program 31 januari
08.30 – 09.15 Aktuellt från SKL
Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott,  
Sveriges Kommuner och Landsting
 
09.30  Om idrottsanläggningars påverkan på miljön
SFK är huvudman i Naturvårdsverket beställargrupp där arbetet syftar till att minska miljö- och hälso- 
påverkan från konstgräsplaner och liknande ytor i andra idrottsanläggningar. Fokus ligger på problematiken 
med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter.  
Senaste nytt från beställargruppens arbete redovisas.
Pernilla Holgersson, Projektledare 

10.15 Kaffe

10.30 – 11.00  En Fritidsbank i varje svensk kommun?!
Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsartiklar som inte längre används och lånar ut dem helt gratis. På 
närmare 100 platser, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, kan folk i alla åldrar låna saker för en aktiv fritid. 
Fritidsbanken bidrar till ökad inkludering, minskat stillasittande och är ett verktyg för att nå de globala målen 
i Agenda 2030. Vad krävs för att din kommun ska lyckas?
David Mathiasson, Verksamhetsledare, Fritidsbanken
 
11.10  Att dra åt samma håll – med glädje
Hur kan ett arbetsklimat skapas där samtliga medarbetare inom en förvaltning eller organisation känner 
glädje och samarbetar på ett effektivt sätt? Vad krävs för att du som medarbetare ska känna att du hamnat 
på rätt plats och att du både mår och presterar bra?
Susanne Pettersson, ”Årets kvinnliga talare 2018”

12.00  Konferensavslutning

Med reservation för eventuella ändringar.



 

 

 

Sveriges Fritids- och Kulturchefers årskonferens 2019 
Välkommen till Söderhamn! 
För hoppningsvis står Söderhamn i sin fullaste sensommarprakt i augusti 2019 när årskonferensen för 
Sveriges Fritids- och Kulturchefer tar plats. Söderhamn är den lilla staden vid södra norrlandskusten 
som under sin snart 400-åriga historia – vi fyller 400 nästa år – präglats av skogsbruket och 
tillhörande industri. Som många andra städer med ett likande arv är vi mitt uppe i en förvandling av 
vårt samhälle; från en industristad till en stad för boende, rekreation, turism och småskaligt 
näringsliv. För att lyckas med det krävs att alla delar av samhället samverkar och ser sig själv som en 
helhet. Till att börja med behövs en rejäl portion självförtroende – som en humla som inte riktigt har 
koll på aerodynamiken men flyger trots detta. En annan viktig komponent är ett modernt ledarskap i 
en föränderlig värld. Det tredje benet handlar om de som ska ta över efter oss. Hur skapar vi en bra 
värld med människor som är friska till både kropp och själ? Där har just vi i vår sektor ett stort ansvar. 

Vi hoppas att kunna bjuda er på en mix av intressanta nedslag i Söderhamns verklighet blandat med 
intressanta föreläsningar och trevligt nätverkande. När ni lämnar Söderhamn efter två fullspäckade 
dygn tror vi att ni vet en smula mer om att humlor faktiskt kan flyga och att det kanske inte är så stor 
skillnad mellan de utmaningar som finns i både stora och små orter. 

- Anders Uddén, Kultur- & Fritidschef i Söderhamn 

Anmäl dig till konferensen här! (länk till anmälningssida) 

Program 
Tisdag 20:e augusti 

12:00 – 13:00 Cfl Foajé Lunch, kaffe och dessert. 
Garderob (även för väskor) 
Registrering (tillgänglig till 13.30) 

13:00 – 13:15 Cfl Hörsalen Inledning av konferensen: 
Maria Wallenberg, SFK:s ordförande 
John-Erik Jansson, Kommunalråd 
Anders Uddén, Kultur- och fritidschef 

13:15 – 13:45 Cfl Hörsalen Kultur- och demokratiminister Amanda Lind 
13:45 – 14:00 Cfl Hörsalen Christian Höijer, Moderator 
14:00 – 14:45 Cfl Hörsalen Katrien Vanhaverbeke, Sveriges Kommuner och Landsting 
   
15:00 – 15:30 Cfl Foajé Kaffe 
15:30 – 16:15 Cfl Hörsalen Den urbana normen, stanna eller lämna? Lotta Svensson, 

forskare.  
  Lotta Svensson är doktor i sociologi och forskar med fokus på unga i "resten 

av Sverige". Hon diskuterar hur unga tänker om att flytta eller stanna, hur den 



 

 

urbana normen påverkar ungas möjligheter att bli delaktiga i den lokala 
utvecklingen och i den senaste boken "Lämna eller stanna? Valmöjligheter 
och stöd till unga i landsbygd" diskuteras hur de omgivande vuxna kan hjälpa 
eller stjälpa de ungas möjligheter att bidra till att utveckla sina bygder. 

16:15 – 17:00 Cfl Hörsalen Årsmöte 
 

18:00 Parallella kvällsaktiviteter inklusive middag. 
Begränsat antal platser på respektive aktivitet. 

Stadsvandring 
20 platser 

Under ledning av våra 
professionella guider för du en 
rundtur i staden och dess 
intressanta och 399-åriga 
historia. Efter vandringen som 
tar c:a en timme avslutar vi 
med middag på Kvarnen. 

Läs mer: 
Stadsvandringar 
Middag på Kvarnen 
 

Världsarvet Erik Andersgården 
20 platser 

Träslotten, Hälsingegårdarna 
som byggdes med inkomster 
från linet är sedan en tid 
tillbaka uppsatta på UNESCOs 
lista över Världsarv. Vid 
besöket får ni en guidad tur i 
gården samt en musikalisk 
överraskning. Middag på 
Ranbogården. 

Läs mer: 
Erik-Andersgården 
Världsarvsjazzen 

Ranbogården i Mo 
10 platser 

Engelsmannen Stephen 
Bennet, direktören för Flors 
linnemanufaktur – var bosatt 
på Ranbo 1736-1757. Han 
satte sin prägel på hus & 
inredning och lade sin hand på 
trädgårdens utformning. 
Ranbogården är därför en 
Hälsingegård med en unik 
engelsk trädgård. Middag på 
plats. 

Läs mer: 
Ranbogården i Mo 

Söderhamns Flygmuseum 
15 platser 

På f.d. Hälsinge Flygflottilj finns 
Söderhamns Flygmuseum som 
blivit känt över hela världen för 
sina samlingar och framförallt 
för sin flygsimulator. Här får du 
uppleva svensk militär 
flyghistoria på nära håll guidad 
av piloter och mekaniker som 
arbetat på flottiljen. Efter 
visningen fortsätter vi till 
restaurang Albertina i Skärså 
för middag. 

Läs mer: 
Söderhamns Flygmuseum 
Flygstaden 

Skärså Fiskeläge 
Skärså Glashytta 15 platser 
Skärså Museum 15 platser 
St Olav Waterway 30 platser 

Skärså Fiskeläge har av många 
kallats för Jungfrukustens 
pärla! Här finns levande 
historia och fisket lever vidare 

Läs mer: 
Albertina 
St Olav Waterway 
Skärså Glashytta 

https://www.visitsoderhamn.se/sv/boka/evenemanget/a1731099/stadsvandring-i-s%C3%B6derhamn/detaljer
https://www.soderhamnscatering.com/
https://www.erik-anders.se/
http://www.varldsarvsjazzen.se/
http://www.ranbogarden.se/
http://www.soderhamnflygmuseum.se/
http://flygstaden.se/
http://www.albertina.se/
https://stolavwaterway.com/
http://www.skarsaglashytta.se/


 

 

 liksom Restaurang Albertina 
som fr.o.m. i år drivs av 
syskonen Malin och Anna 
Söderström. Malin är för övrigt 
den första kvinna som 
komponerat Nobelmiddagen! 
Här kan du välja mellan tre 
olika aktiviteter innan den 
gemensamma middagen. 

Skärså 

Växhuset 
20 platser 

Växhuset är en ekoby i södra 
Hälsingland. 
Här finns Kursgård, 
vandrarhem, café, trädgårdar 
och en hel del djur. I dagsläget 
är vi tre bofasta familjer här. 
Växhuset ligger vid Edesjön, i 
Mobodarne, strax utanför 
Söderhamn. 
Namnet syftar på Växande på 
flera sätt. Både grödors och 
människors växande vill vi 
värna om. Vi strävar efter en 
hållbar och rättvis utveckling 
och använder oss av 
Permakultur som ett redskap 
för att utveckla stället i den 
riktingen. Kocken Stefan 
Lundgren från Jordsmak bjuder 
på en helt lokal middag! 

Läs mer: 
Växhuset 
Jordsmak 

Skärgårdstur med M/S Moa 
50 platser 

Hur bjuds du på en tur i 
Söderhamns underbara 
skärgård med båten M/S Moa. 
Under färden berättas det om 
Söderhamns intressanta 
historia när det gäller sjöfart 
och sågverksindustri. Under 
turen får du även avnjuta en 
skaldjursbuffé. 

Läs mer: 
M/S Moa 

 

Onsdag 21:a augusti 
8:30 – 9:00 Söderhamns Teater Moderator Christian Höijer inled 
9:00 – 10:00 Söderhamns Teater David Ståhlberg  

- Ledarskap i en snabb digitala värld – vad krävs? 
  David är en mycket proffsig och tänkvärd talare. David har en bred 

bakgrund på affärssidan, från marknad, sälj, HR och som 
affärsområdeschef - från startup till storbolag. Han har över 10 års 
erfarenhet från digitaliseringsarbete samt suttit i ledningsgruppen för 
Google Sverige och Procter & Gamble Nordic. Personlig mentor och 
speaking partner kring innovation/digitalisering till flera 
internationella bolag och näringslivsprofiler.  

10:00 – 10:30 Söderhamns Teater Kaffepaus 
10:30 – 11:45 Söderhamns Teater Barn och ungas idrottande 

http://www.skarsa.se/
http://www.vaxhuset.se/
https://www.facebook.com/jordsmak/
http://www.msmoa.se/


 

 

Stina Skoglund inleder med ett kort föredrag om 
projektet ”Rörelse i Gävleborg”. 
Paneldebatt med representanter från forskning inom 
folkhälsa, psykologi och från riksidrottsförbundet. 

11:45 - 12:00 Frisk luft Promenad till Cfl 
12:15 – 13:30 Cfl Lunch, kaffe och dessert 

13:30 – 15:30 Parallella föreläsningar 
Verkstäderna och School´s 
Out 

Promenad till Verkstäderna En berättelse om satsningen 
på våra unga och hur vi 
skapade landets största nyktra 
skolavslutning! 

Gatans rum – digitalt 
affischmuseum 

Promenad till kvarnen Dem unika idén som är landets 
första, och kanske världens, 
digitala affischmuseum har 
beviljats 4 mkr från 
arvsfonden. 

Hållåsen Buss till Hällåsen I mitten på 70-talet fattade 
några kloka politiker beslut om 
att skapa ett centrum för idrott 
i anslutning till Söderhamns 
stadskärna. Området är unikt 
för en stad av Söderhamns 
storlek och är en motor för 
kommunens satsning på idrott 
och upplevelseturism.  

Söderhamns Stadsbibliotek Promenad till Stadsbiblioteket I bibliotekets regi bedriver vi 
det nationellt 
uppmärksammande projektet 
”Lättläst på fritids”  
och vi skapar nya berättelser i 
digitalt format tillsammans 
med barnen i verksamheten 
”Sagor och teknik”. 

Hur får man en hel stad att 
engagera sig? 

Cfl Berättelsen om hur 
Söderhamn som hittills minsta 
värdstad för SM-veckan 
lyckades få en hel stad på 
fötter både på och utanför 
tävlingsarenorna.  

 

15:30 – 17:00 Friskvårdstid! 
På Hällåsen och i dess omgivningar får Du möjlighet att borsta av dig konferensdammet och ta del i 
några vederkvickande aktiviteter.  

- Promenad 
- Löpning med löpcoach 
- Cykling med guider på Stormorshäll 
- Simning 
- Massage 
- Vattengymnastik 



 

 

- Tennis 
- Relax på Aquarena 

17:00 – Buss till respektive hotell 
18:45 – Buss avgår från respektive hotell till Cfl 
19:00 – Bankett med underhållning 
 
Torsdag 22:a augusti 

8:30 – 8:45 Cfl Hörsalen Moderator Christian Höijer inleder, reflektioner från 
gårdagen tillsammans med konferensdeltagarna. 

8:45 – 9:00 Cfl Hörsalen Värdkommunen för SFK Årskonferens 2020 presenterar sig. 
9:00 – 10:00 Cfl Hörsalen Föreläsning med Stina Oscarsson 
  Stina Oscarson är regissör, dramatiker och fri skribent. Hon är har bl.a 

varit konstnärlig ledare för Orionteatern, Chef för radioteatern och 
krönikör på DN kultur. Idag arbetar hon som frilans för närvarande med 
uppdrag för bl.a Stockholms stadsteater, SvD och högskolan i Gävle. 
Engagemanget för freds och demokratifrågor går som en röd tråd genom 
hela hennes skapande. Liksom hennes konsekventa tro på samtalet. Inte 
minst med sina meningsmotståndare. Hennes senaste bok ”tror du att 
du kan förändra världen utan att anstränga dig?” som handlar om hur vi 
som medborgare ska kunna upprätthålla demokratin har fått mycket 
uppmärksamhet. Stina är ofta anlitad som föreläsare inte minst när det 
gäller frågor om kultur och demokrati men även inom ledarskap och 
hållbar utveckling. 

10:00 – 10:30 Cfl Kaffepaus 
10:30 – 11:15 Cfl Norra Station Art Gallery - Multikreatören Maria Norén och 

Systrana Öhman berättar om vägen från ”genomfartsort” 
till ”Världens största konstutställning” som utspelar sig i 
Ljusdal i nordvästra Hälsingland. 

11:15 – 12:15 Cfl Föreläsning med Tommy Lundberg - Ledarskap på apstadiet 
  Välkommen till en inspirerande föreläsning med Tommy Lundberg, 

uppmärksammad föreläsare och författare till bland andra böckerna 
”Motivationskoden” och ”Empatieffekten”. Tommy tar oss med på en 
tankeväckande resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den 
mänskliga hjärnans märkliga vindlingar och egna erfarenheter och tankar 
om ledarskap och medarbetarengagemang.  
Tommy Lundberg föreläser om vårt engagemang i arbetet, om de 
grundläggande behov som ligger bakom våra inre drivkrafter, om vikten 
av tillhörighet och tillit och – som det står i undertiteln till hans bok 
”Motivationskoden” – varför vi borde gå ”från Management till 
Humanagement”.  
Tommy Lundberg har arbetat hela sitt yrkesliv med kommunikation. Han 
har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, 
företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som 
konsult i kommunikationsfrågor, författare och föreläsare kring ledarskap 
och medarbetarskap. Han har arbetat med extern och intern 
kommunikation för uppdragsgivare som Apple, Audi, Danske Bank, Falu 
Rödfärg, H&M, IKEA, Länsförsäkringar med flera.  
Som författare har Tommy skrivit ”Ledarskap på Sandlådenivå”, som 
nominerades till titeln Årets Ledarbok 2006, och ”Ledarskap på 
Apstadiet”, som nominerades till Årets HR-bok 2010, tillsammans med 
beteendevetaren Ola Berggren. Han har också skrivit ”Det är inte magi, 
det är energi”, en bok om upplevelsebaserad kommunikation, 
medarbetarboken ”Skulle du vilja jobba med dig?” och ledarskapsboken 
”Motivationskoden” som nominerades till Årets Marknadsföringsbok 
2017. Tommys allra senaste bok heter ”Empatieffekten” och kom ut 
våren 2019. 



 

 

12:15 – 12:30 Cfl SFK:s ordförande Maria Wallengren avslutar årets 
konferens. 

 

Kontakt 
Om du har frågor om konferensen och arrangemangen, kontakta Visit Söderhamn 
Telefon 0270-753 53 
E-post: info@visitsoderhamn.se 

mailto:info@visitsoderhamn.se
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