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Protokoll 
 

Styrelsemöte FSKF den 17 januari  
 
Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30, Stockholm  

Tid: 09:00 - 11:00, adjungerade från 10:00 

 

Närvaro: Torbjörn Neiman, Olof Öhman, Staffan Jonsson, Eva Jansson, Berit Svedberg,  

fr o m § 9 även Lina Karlberg, Lina Browall, Björn Alkeby och Ann-Britt Öhrstig 

 

Anmält förhinder: Birgitta Olsson 

 
1. Protokoll från styrelsemötet 2012-11-28  

 

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna 

 

2. Om regionombud SFK  

 

Beslut: styrelsen utser Olof Öhman till SFK:s (Sveriges Fritids- och 

Kulturchefsförening) regionombud från Stockholm  

 

Frågan om att nominera någon till ledamot i  styrelsen för SFK tas upp vid senare 

tillfälle. 

 

3. FSKF som påverkansorganisation, strategier  

 

Diskuterades att vi bör fortsätta synliggöra föreningen. Vi bör i olika sammanhang tala 

ännu mer om FSKF. Vi diskuterar för- och nackdelar med att svara på remisser. Vi 

kommer att ta ställning i varje enskild sakfråga när den dyker upp om vi ska agera och 

hur vi i så fall ska kunna lämna gemensamma synpunkter från föreningen. Vi ska 

kommunicera ännu bättre om FSKF:s organisation och syfte. 

 

Olof Öhman (OÖ) informerar att han inom kort ska träffa Madeleine Sjöstrand som är 

chef för KSL och påbörja en diskussion om KSL:s intresse av regional samverkan 

inom FSKF:s ansvarsområde. 
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Beslut: att på planeringskonferens i höst diskutera igenom frågan om 

kommunikationsstrategi eller kommunikationsplan, samt om och hur vi ska närma oss 

SKL och KSL. 

 

4. Chefsmöten 2013, teman och strategier  

 

11 april är vi i Vallentuna kulturhus. Tema för chefsmötet är dels tillgänglighetsfrågor 

(ca 40 minuter med Ann-Britt Öhrstig), dels regional idrott i form av redovisning av 

slutrapporten om anläggningssituationen i länet. 

 

30 oktober är vi i Stockholm på Tele2-arena. Program diskuteras på ett kommande 

styrelsemöte. 

 

5. Chefs-/medlemsresa våren 2014, arbetsgrupp och idéer om mål 

 

Beslut: Torbjörn Neiman (TN) skriver ett brev till alla 

medlemmar/förvaltningschefsgruppen och ber om förslag till resmål och program. 

Innan det skickas ut får vi i styrelsen se brevet. 

 

6. Om bokslut 2012 och hantering av föreningens kapital  

 

Staffan Jonsson (SJ) delar ut resultat och balansrapport. Föreningen har ett överskott 

för 2012 på 71 tkr och det ökar därmed det egna kapitalet till ca 220 tkr. Styrelsen 

bedömer att det är rimligt med ett eget kapital på nivån 200 tkr. 

SJ föreslår inför 2013 en revidering av kursbudgeten, dvs en minskning av förväntade 

intäkter till 72 tkr. Beräknade kostnader för kursbudgeten är 90 tkr. Se vidare § 11. 

 

(OÖ) föreslår att vi övergår till en bruttoredovisning. Inget beslut fattades.  

 

Beslut: Föreslå årsmötet att höja ribban på kapitalet till 200 tkr. Föreslå att 

samordnarna för nätverken höjer ribban för nätverken genom att t ex komma in med 

önskemål på föreläsare för att ytterligare höja kvaliteten på kursverksamheten, vilket i 

så fall ej behöver finansieras via avgifter. Se vidare § 11 

 

Beslut: Kommande rapporter bör redovisas med rutnät 

 

 

7. Korta rapporter  
 

 regionala idrottssamarbetet 

 

Kartläggningen med slutrapport är snart klar. De flesta kommunerna har gett underlag 

men det fattas från några av de mindre kommunerna.  
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8. Uppdragsbeskrivningar och namn för nätverken – avstämning. Klart nu? 

 

Flera berättade att det känns bra med de nya beskrivningarna. Detta har satt igång bra 

diskussioner om syftet med nätverken. 

 

9. Om hemsidan – genomgång och koll  

 

Vi tittar på www.fskf.se som är uppdaterad utifrån tidigare beslut och diskussioner. 

Det ser mycket bra ut, ett lyft. Vi gör några justeringar som (TN) får i uppdrag att 

åtgärda i samarbete med Ola Ilstedt (OI) 

(TN) ska påminna (OI) om det angelägna att snart få fram en lathund så att fler kan gå 

in och uppdatera innehållet i hemsidan. 

 

10. Inför årsmötet, vem gör vad inför 21 mars?  

 

Vi ska vara i Botkyrka, Tumbascenen. (TN)  hälsar seniorerna välkomna och  Eva 

Jansson (EJ) berättar om Botkyrka för seniorerna kl 14.30. Kl 15.30 är det visning av 

lokalerna dit alla är välkomna att vara med. Årsmötet börjar kl 16 Middag ca 17. 

Kursansvariga bjuds in att vara med. 

 

(TN) kallar till årsmötet idag med påminnelse om att man kan lämna in motioner 

senast sista januari. Ca 20 feb skickas handlingarna ut. (TN) och Berit Svedberg (BS) 

ser till att handlingarna kommer ut. (TN) och (EJ) svarar för programplaneringen. 

 

11. Kursprogram 2013  

 

Vi går igenom kursbudgeten för 2013 och justerar budgeten för vissa kurser. 

Samordnarna för nätverken uppmuntras att se över önskemål att kunna anlita 

föreläsare av hög kvalitet och då särskilt anhålla om extra bidrag.  

 

Beslut: Förfrågningar ska ställas till (TN) som  beslutar efter samråd med (SJ). 

Besluten anmäls på nästkommande styrelsemöte 

Beslut: Styrelsen godkänner Nätverkets för funktionshindersfrågor ansökan om 

subvention av kostnad för föreläsare till mötet den 5 mars 2013 med 15 000 kr.  

 

 

12. Bokning av dagar o tider för resten av 2013, ombokning av aprilmötet 

 

Styrelsemöten för resten av året är bokade: 

25 april flyttas till 26 april kl 14-16 (adjungerade från kl 15). Drottninggatan 30. 

9 sep kl 9-11 (10). Götalandsvägen 230. 

10 okt heldagskonferens, alla hela dagen. Drottninggatan 30. 

http://www.fskf.se/
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18 nov kl 9-12, alla hela tiden (arbete med kursprogram för 2014). Götalandsvägen 

230 

 

Outlook-bokningar kommer från Torbjörn N 

 

13. Om Bilbaoresan  

 

Vi blir 8. (OÖ) och (TN) föredrar programmet som ser mycket bra ut 

Gåvor: Olle och Torbjörn kollar hur många gåvor vi ska ha med och skickar ut på mail 

vem som ska ta med vad. 
 

             Vi ses kl 5 på Arlanda den 14 mars. Föreningen står för taxiresa till Arlanda.

  
  

 

Vid anteckningarna 

 

 

Berit Svedberg   Justeras 

 

 

 

    Torbjörn Neiman 


