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Erfarenhetskonferens
2023

Välkommen till SFK:s Erfarenhetskonferens 2023!
Med ett nytt koncept välkomnar vi er till det nya
designhotellet Blique by Nobis i Stockholm, där vi
avlutar första dagen med en gemensam middag.
Den här gången tar vi oss an temat Hållbar framtid
och goda livsmiljöer, där vi dyker ner i Kulturens,
idrottens och fritidens roll och utmaningar i
samhällsutvecklingen, vi ses!

Gemensam
tvårätters middag ingår!

Sista dag för anmälan
resp avanmälan:
15 december

Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där förtroendevalda och
tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta erfarenheter.

Anmäl dig idag på
fritid-kultur.se!

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och
Sveriges Kommuner och Regioner. Utvärderingsringen svarar för administrationen.

Konferensavgift

Upplysningar

Medlem i
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening eller Utvärderingsringen,
4 000 kr exkl. moms.
Övriga 4 400 kr exkl. moms.

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

26 jan

Early Bird!
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12.15 Inledning och välkomna

Inledning Mia Wallengren, ordförande i SFK, Förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås stad
och Maria Modig, vice ordförande i SFK, Direktör Kultur och fritid i Norrköpings kommun

ca 12.30 – 13.30 Idrottens riskzoner – När idrotten och samhällets system kolliderar

2020 hade Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag av regeringen att analysera ”hur idrottsrörelsen kan
arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt”. Å ena sidan är idrottsrörelsen
en fri och föreningsdemokratiskt uppbyggd folkrörelse med rätt att självständigt utforma sin verksamhet. Å
andra sidan är idrottsrörelsen en stor och viktig samhällsaktör som engagerar och aktiverar betydande delar
av den svenska befolkningen. Regeringens uppdrag till Centrum för idrottsforskning berörde ett av den svenska
idrottspolitikens känsligaste områden: relationen mellan idrottsrörelsen och staten.
Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Centrum för idrottsforskning

13.30 – 14.00 Paus
14.00 – 15.00 Hur vi kan samverka över förvaltningsgränserna för att realisera samhällsekonomiska
vinster

Har vi råd att inte samverka över förvaltningsgränserna? Vad kan vi vinna på att göra sociala satsningar? Hör
om de förbättrade utfall och samhällsekonomiska vinster som kan realiseras genom tvärsektoriella insatser och
samverkan mellan kommunala verksamheter.
Tomas Bokström, RISE

15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Ledarskap i det omöjliga!

Att vara ledare för en hållbar utveckling och medverka till att skapa en god livsmiljö kan ibland kännas omöjligt
i en samhällsutveckling. Hur skapar vi mjuka värden i en värld där fysiska investeringar oftast haft den största
rollen? Vad krävs för att vi ska våga prova nya vägar att ta sig an nya utmaningar, att våga misslyckas? ”Det handlar om att fatta det mest logiska beslutet utifrån den information man har”. Låt dig inspireras av Anette om
hur det är möjligt att uppnå sina mål genom att gräva där man står, se sina möjligheter och våga satsa på dem.
Anette Norberg, föreläsare, ledamot i Sveriges Olympiska kommitté

16.30 Omröstning av värdkommun,
Årskonferens 2024.
Ca 17.00 Avslutning
18.30 Middag på Blique by Nobis

Dagen avslutas med en tvårätters middag på
Blique by Nobis med möjlighet till samtal och
erfarenhetsbyte med andra konferensdeltagare.
I din anmälan har du möjlighet att välja
en av två menyer, vegetarisk meny eller klassisk meny.

8.20 Inledning med Mia och Maria
8.30 – 9.15 Aktuellt från SKR

PROGRA

27 jan

Aktuell information från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nils-Olof Zethtrin m fl från Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

9.15 – 9.30 Paus
9.30 – 10.30 PUNKS – med passionen som drivkraft!

PUNKS, Passionsdriven Utveckling av Kultur, Näringsliv och Samhälle, är en nationell
ideell förening vars arbetssätt medför utveckling av den lokala och regionala sektorn
inom fritid, kultur och livsmiljö. Hur kan den offentliga sektorn använda sig av PUNKS
nätverk och arbetssätt för att möta utmaningarna i att främja kultur,
näringsliv och stad?
Linda K Nordfors, PUNKS, Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

10.30 – 11.00 Fika
11.00 – 12.00 Därför löser underverk inga problem

Chris Schenlaer har sedan många år arbetat med ledarskap inom kulturen, både
nationellt och internationellt, med bland annat pride, festivaler och konst. Idag
föreläser hon om hur oväntade resultat inte kommer ur underverk, utan av bra
basvaror. Ta möjligheten att lära känna Chris, som har erfarenheter av utveckling både
från privatlivet och karriären, och som hon nu delar med sig av med humor, allvar och
vision.
Chris Schenlaer, författare, projektledare, föreläsare

12.00 Avslutning
Bo på Blique by Nobis?
År 2023 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 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 för
Erfarenhetskonferens
Med reservation
eventuella ändringar. 2023!
Läs mer om hotellet och boka ditt rum på bliquebynobis.se
Boende ingår ej i konferensavgiften.

Du är väl med?!
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell bransch- och intresseorganisation
för chefer inom den kommunala fritids- och kultursektor. 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 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@fritid-kultur.se
sanna@utvarderingsringen.se

