Nytt koncept
i ny lokal
Välkommen!

Vi hälsar dig varmt välkommen den 28 – 29 januari 2021
till Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm.

Erfarenhetskonferens 2021
Tema: Folkhälsa och Demokrati
Dag 1 – Tema Folkhälsa – inleds med				

Hur stärker vi möjligheten till bättre folkhälsa?
Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep		
Dag 2 – Tema Demokrati – inleds med

Frihet, jämlikhet och värdighet

Edna Eriksson , bl. a. idé- och strategiutvecklare av demokrati och mänskliga rättigheter

Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där förtroendevalda och
tjänstemän samlas och utbyta tankar och erfarenheter med utgångspunkt ur kultur- och fritidssektorn.
Konferensen arrangeras i samverkan mellan Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och
Sveriges Kommuner och Regioner. Utvärderingsringen svarar för administrationen.

Konferensavgift
Deltagare i
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Utvärderingsringen,
4 500 kr exkl. moms.
Övriga 4 900 kr exkl. moms.

Anmälan sker på
www.fritid-kultur.se eller
www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar
före konferensen debiteras
avgift enligt inbjudan.
Ersättare tillåts.

Upplysningar
Susanne Lindqvist, SFK:s kansli/
Utvärderingsringen, 0708-64 23 07
sanna@utvarderingsringen.se

Program 28 januari
11:30 Möjlighet till lunch i restaurang Boketto på hotell Blique by Nobis
Ange bokning av lunch vid din anmälan till konferensen.
12:30 Välkommen och Tema – Folkhälsa
Inledning: Mia Wallengren, ordförande SFK
12:40 Hur stärker vi möjligheter till bättre folkhälsa?
Vi ser alltmer vikten av att ge barn och unga möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep
arbetar gentemot hela samhället för en mer jämlik hälsa och för att barn och unga ska vilja och ha möjlighet
att leva hälsosamt, oavsett var man bor, vilka ekonomiska förutsättningar eller vilket kön en har.
Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep
13:40 Paus
13:50 Folkhälsan idag
Vad säger forskningen om människors fysiska aktivitet idag jämfört med förut? Vilken betydelse har
utformningen av den miljö vi vistas i? Frågorna är många. Hör om den senaste forskningen och vad vi kan
göra på samhällsnivå för att skapa en god folkhälsa.
Daniel Berglind, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
14:30 Kaffe med fika
14.50 Några praktiska exempel utifrån kultur- och fritidssektorn
Hör om hur ett framgångsrikt strategiskt folkhälsoarbete och dess positiva påverkan på allmänheten kan se
ut i två kommuner.
Birgitta Edin-Westman, utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten, Örnsköldsviks kommun
Susanne Carlsson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad
15:50 Workshop – Folkhälsa
17:00 Gemensam avslutning
19.00 Middag på restaurang Boketto på hotell Blique by Nobis
En obligatorisk trerätters middag för samtliga konferensdeltagare och SFK:s styrelse samt administration.

Med reservation för eventuella ändringar.

Program 29 januari
08.30 Tema – Demokrati
Inledning: Maria Modig, SFK
8.40 Frihet, jämlikhet och värdighet
Frihet, jämlikhet och värdighet är grundläggande principer i våra grundlagar, men vad betyder de?
Vad är demokrati och hur fungerar den? Är det något som hotar den och vad är det egentligen vi bråkar om?
Hur kan vi säkerställa att alla inkluderas? Hur kan vi skapa en demokrati som bygger på mänskliga
rättigheter för kommande generationer?
Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av demokrati och mänskliga rättigheter, f.d. tjänsteperson och
f.n. ordförande i MR-Stiftelsen samt Democracy Walk
9.40 Paus
9.50 Kan vi ta vår demokrati för given?
Vad innebär begreppet demokrati och hur har det sett ut över tid? Är dagens demokrati något vi kan ta för
givet? Vilka strömningar kan skönjas i dagen politiska klimat kopplat till begreppet demokrati?
Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskap och
forskning om rasism (CFR), Uppsala Universitet
10.30 Kaffe
10.50 Några praktiska exempel utifrån kultur- och fritidssektorn
Kulturens roll i samhället och som demokratiskt redskap ställer krav på tjänstepersonens roll som länk
mellan politik och allmänhetens behov. Hör exempel från två kommuner, vad var det som hände och hur går
vi vidare?
Maria Jönsson, museichef, Norrköpings Stadsmuseum
Sofia Lenninger, f.d. Sölvesborgs kommun
11.50 Workshop – Demokrati
13.00 Gemensam avslutning
Mia Wallengren, ordförande SFK

Bo på Blique by Nobis?
I år hålls konferensen på det nya designhotellet
Blique by Nobis i Stockholm.
Som deltagare på konferensen rekommenderar vi att bo
på Blique by Nobis för att skapa en helhetsupplevelse och
möjlighet till att nätverka och reflektera över konferensens inslag
med de andra konferensdeltagarna.
Erfarenhetskonferensen ser vi som en årlig chans att inspireras av
varandras erfarenheter inom kommunalt förvaltningsarbete
runt om i landet.
Välkommen till SFK:s Erfarenhetskonferens 2021!
Läs mer och boka ditt rum på bliquebynobis.se

Med reservation för eventuella ändringar.

Du är väl med?!
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell bransch- och intresseorganisation
för chefer inom den kommunala fritids- och kultursektorn. Föreningen är öppen för dig som är
fritidschef, kulturchef eller har motsvarande befattning i kommuner och landsting.
SFK är fackligt obunden.
Föreningens syfte är att utgöra ett aktivt nätverk för erfarenhetsutbyte inom fritid och kultur, samt
att medverka till en ökad kunskap och kompetens bland SFK:s deltagare.
Det gäller inte minst utvecklande av det egna chefs- och ledarskapet.
Föreningen är också remissorgan för utredningar och/eller förslag som bland annat presenteras
på statlig nivå eller av Sveriges kommuner och landsting.
Varje år genomför föreningen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens.
Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner.
Deltar du i SFK får du rabatterad avgift på Årskonferensen och Erfarenhetskonferensen samt
rabatt på andra kurser och konferenser där SFK är medarrangör.
I serviceavgiften ingår även gratis prenumeration på två tidningar, Fritid & Park samt en digital
version av Idrott & Kunskap.
Serviceavgiften är 400 kr per år.
Vill du vara med kan du logga in på SFK:s hemsida www.fritid-kultur.se och gå in på “Delta i SFK”.
Välkommen!

SFK:s administration:
Utvärderingsringen
Tel 0708-64 23 07, sanna@utvarderingsringen.se eller administration@fritid-kultur.se

