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Protokoll 
 

Styrelsemöte FSKF den 18 juni 2013 

  

Plats: Hantverkargatan 3D, lokal Kristallen  

 

Närvaro: 
Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olof Öhman, Pernilla Järveroth, Staffan Jonsson, Marion 

Hauge-Lindberg och Lina Browall samt under paragraf 1 även Krister Hansson, 

Regionbiblioteket och Kristina Herrlander, Solna. 

 
 

1. Biblioteken i länet – nytt nätverk inom FSKF? Krister Hansson från 

länsbiblioteket och Kristina Herrlander, representant för folkbiblioteken i länet, 

gästar oss 

 

Mötet har tillkommit på initiativ från Kristina Herrlander, bibliotekschef i Solna. 

Torbjörn Neiman(TN) informerar om FSKF. Krister Hansson berättar om 

Regionbiblioteket som finns sedan 1943. Det låg först på Lidingö och sedan 1982 i 

Stockholm. Nu är regionbiblioteket fortbildande och gör uppdrag i projekt i 

kommunerna, t ex medverkar till att ta fram biblioteksplaner och mediaplaner. 

Nätverket finns i hela Sverige, uppdelat per region vilket bl a gör att en fråga som 

skickas ut i nätverket snabbt kan få ett svar.  

 

Vi har en diskussion om vad det skulle innebära om biblioteken bildar ett nytt nätverk 

och hur ansvars- och rollfördelningen i så fall ska se ut gentemot Regionbiblioteket. 

Bibliotekscheferna i länet träffas den 11 sep och då kommer TN att presentera FSKF. 

Därefter beslutar bibliotekscheferna om de vill ansöka om att bli ett nätverk inom 

FSKF. 

 

2. Protokoll från styrelsemötet 2013-04-26  

 

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
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3. Chefsmötet den 30 oktober 2013. Tema och innehåll 

 

Styrelsen beslutar att chefsmötet ska starta kl 9 med fika och konferensen äger rum kl. 

9.30 – 13. Första timmen håller värdparet Olof Öhman (OÖ) och Berit Svedberg (BS) 

i. TN skissar på arbetspunkter för programmet kl. 10.30 -12. Efter lunchen kl 12-13 är 

det visning för de som så önskar av Tele2-arenan kl. 13-14. 

 

4. Avstämning av verksamhetsplanen och vem som gör vad  

 

Det mesta rullar på enligt plan, men punkten om bättre utbildningar för 

fritidsgårdspersonal behöver aktualiseras. TN ställer frågan till nätverkets samordnare 

om hur arbetet går.  

 

På planeringsdagen i höst görs en årsplanering för 2014 och vi ska även börja ringa in 

datum för 2015. 

 

5. Kursinbjudningar, administration och hemsida – avstämning. Är det mer som 

ska göras?  

 

TN åtar sig att maila instruktion om hur man tar bort inaktuellt material så det hamnar 

i ”arkivet”.  

 

6. Om arbetet med regional idrottssamverkan. 

 

Planering pågår för konferensen den 12 sep. Anmälningar börjar komma in. Stora 

förväntningar finns inför mötet. OÖ konstaterar att det är mkt viktigt hur konferensens 

resultat sedan tas om hand efter mötet.  

 

 

7. Uppföljning av kursplanering och ekonomi, nätverksansvariga och Staffan  

 

Budgeten ser fortfarande positiv ut. Den tidigare prognostiserade förlusten för 

kursbudgeten har nu vänt till ett litet överskott.  

 

8. Subventionering av kurser. Principer och prioriteringar?  

 

Styrelsen beslutar att vi kan erbjuda nätverken extra subvention för någon aktivitet i 

höst. Ansökan ska skickas senast 3 sep till TN för beslut den 12 sep i styrelsen. TN 

meddelar samordnarna av nätverken. 
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9. Debattartikel om e-boklån  

 

TN har fått positiv respons från 23 medlemmar/kommuner, men flera föreslår att 

artikeln ska kortas, vilket TN åtar sig att göra i samråd med Staffan Jonsson. TN 

försöker få in artikeln i DN i mitten av augusti. Vaxholm, Lidingö, Nacka och Gotland 

är inte med ännu men vi hoppas få med dem. 

 

10. Samverkan på andra områden, dagsläget?  

 

Kulturchefer och kulturnämndsordföranden har träffats hos landstingsrådet Anna 

Starbrink. Alla uttalade att man ville fortsätta att träffas.  

 

Styrelsen beslutar att uttala att det från FSKF:s sida är viktigt att diskussionen om 

länsinstitutionerna resulterar i att dessa får tydligare uppdrag, vilket Pernilla Järveroth 

(PJ) ska meddela Hans Ullström(HU) samtidigt som de tar fram ett nytt förslag till 

mötestid för styrelsens kulturchefsgrupp och HU. 

 

Kreativa Stockholm – landstinget har tagit på sig att ta över uppdraget från Botkyrka. 

BS tar reda på vad kulturnämnden och landstingsstyrelsen har beslutat om för 

fortsättningen. 

 

Marion Hauge Lindberg (MHL) och TN informerar om nuvarande samarbete/samtal 

om kulturskolesamverkan mellan Stockholm och Järfälla. Detta samarbete ska nu tas 

över av det nya nätverket för kultur- och musikskolor. 

 

BS informerar om att det snarast kommer att gå ut en inbjudan till berörda 

kulturchefer om möte för att diskutera hur SUSO ska kunna få en långsiktig 

finansiering. 

 

BS informerar om SKLs kommande kulturkonferens den 6-8 okt i Stockholm. 

 

11. Nätverksansvarig för kvalitet och styrning?  

 

Det finns ingen person klar ännu. TN ska sondera med den tidigare samordnaren.  

 

12. Rapport från arbetsgruppen för den gemensamma resan 2014  

 

Planering pågår för en resa för kultur- och fritidschefer till Manchester den 7-10 maj 

2014. 
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13. Övrigt 

 

TN informerar om ett nytt nätverk som SKL startat för idrotts- och fritidschefer i 

landet . Styrelsen uttrycker en förhoppning om att flera från Stockholm anmäler sitt 

intresse. 

 

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

Berit Svedberg   Torbjörn Neiman 

 


