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Styrelsemöte FSKF den 11 april 2012 i Täby - protokoll 

 

 
Närvarande: 

Torbjörn Neiman 

Olle Öhman 

Eva Jansson  

Berit Svedberg 

 

Anmält förhinder: Staffan Jonsson 

 

 

Formella och praktiska frågor 

 

1. Nästa styrelsemöte den 14 maj: Kallelse,  adjungerade samt  arbetsordning vid våra 

möten mm. 

 

Beslut: Styrelsemötet den 14 maj startar med deltagande av ordinarie ledamöter i styrelsen kl 

11 och sen adjungeras representanter från undergrupperna från kl 12, dvs till lunchen. Mötet 

håller på längst till kl 13.30. Ordförande Torbjörn Neiman (TN) skickar kallelse och förslag 

till dagordning. Mötesplats: hos Berit Svedberg (BS) på Drottninggatan 30 i Stockholm. 

 

TN ska även bjuda in Ola Ilstedt(OI) till styrelsemötet den 14 maj kl 11, för diskussion om 

FSKFs webb-sida. TN ber OI att rapportera om de förändringar som gjorts på webb-sidan 

sedan hösten 2011 och alla i styrelsen förbereder synpunkter på hur webb-sidan ytterligare 

kan utvecklas.  

 

Beslut: En representant från varje undergrupp inbjuds att som adjungerade delta i del av 

styrelsearbetet. Inför varje styrelsemöte ska respektive undergrupp rapportera om 

undergruppens arbete med kursverksamhet mm. 

 

Beslut: TN får i uppdrag att tillfråga varje undergrupp om vilken person de vill ska adjungeras 

till styrelsearbetet. Styrelsen kommer på styrelsemötet den 14 maj att utifrån dessa förslag 

besluta om vilka som kan adjungeras. 

 

Beslut: Ordförande TN har uppdraget att göra förslag till dagordning och skicka ut kallelser 

till årsmöte, styrelsemöten och chefsträffar.  

Sekreterare Berit Svedberg (BS) skriver protokoll vid årsmöten och styrelsemöten och 

sammanställer verksamhetsberättelse, samt för i övrigt protokoll när TN ger särskilt uppdrag 

om det. 

Sammankallande för undergrupperna/adjungerade till styrelsen har uppdraget att dokumentera 

från undergruppernas möten och sammanställa underlag inför verksamhetsberättelsen där det 

ska framgå tema för möten, plats för möten och antal deltagare mm.  

 

TN ansvarar för chefsnätverket 

Olof Öhman(OÖ) ansvarar för idrottsnätverket 

Eva Jansson (EJ) ansvarar för kulturchefsnätverket 
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På nästa styrelsemöte fastslås vilka som är ansvariga för övriga undergrupper utifrån de 

förslag som kommit från undergrupperna 

 

BS får i uppdrag att ta fram mall för hur dokumentationen ska se ut inför arbetet med 

verksamhetsberättelsen. 

 

2.  Formaliteter, firmatecknande, representation och dokumentation mm 

 

Styrelseprotokoll finns sedan tidigare avseende samarbetet och uppdragen med/till OI 

(Stockholms idrottsförvaltning) avseende webb-sidan och Inger Larsson(IL) (Vallentuna 

kultur- och fritidsförvaltning) avseende viss redovisning mm. 

 

Beslut: TN diskuterar med OI och IL om vårt fortsatta samarbete och tar fram förslag till 

uppdragsbeskrivning och avtal till nästa styrelsemöte. IL har aviserat att hon vill avsluta 

uppdraget inför 2013 varför frågan om efterträdare bör tas upp igen i styrelsen direkt efter 

sommaren. 

 

Beslut: BS får i uppdrag att ta fram en mall för föreningens protokoll, brev mm där logotype, 

organisationsnumret 812000-2855, samt kontaktadress mm framgår. 

 

Diskussion om arkivmaterialet från föreningen som förvaras på olika platser. Innan årsskiftet 

bör vi besluta om hur vi ska göra med det.  

Beslut: OÖ kollar med Kjell Olofsson om vad som idag förvaras på Stockholms 

idrottsförvaltning. TN kollar med IL om vad som idag förvaras på Vallentuna kommun. 

Styrelsen uppdrar åt kassören Staffan Jonsson att rapportera om hur räkenskaperna förvarats 

och förvaras. BS diskuterar frågan med Stockholms stadsarkivarie/tillika landsarkivarie 

Lennart Ploom om möjlighet att de tar hand om föreningens arkiv. Styrelsen är överens om att 

det för framtiden bör bli ett digitalt arkiv för föreningens handlingar. Frågan tas upp igen på 

styrelsemöte i höst. 

 

3. Styrelsemöten i höst 

 

Beslut: Styrelsemöte den 12 sep kl 9-11 hos BS på Drottninggatan 30, samt den 16 nov kl 

10.30 – 13 hos OÖ  i Älvsjö. Dessutom har styrelsen möjlighet att mötas i samband med 

chefsträffen i Järfälla den 31 okt och på höstens studieresa. 

 

4. Ekonomi dagsläget – avstämning  

 

Beslut: Återremitteras pga att kassören Staffan Jonsson (SJ) inte kunde närvara. Styrelsen ger 

SJ i uppdrag att redovisa en rapport inför styrelsemötet den 14 maj 

 

5. Hedersmedlemsskap  

 

Frågan om hedersmedlemskap ska behandlas på årsmöte. Förslag finns om att fd 

ordförande Erik Heribertson ska utses till hedersmedlem 

 

Beslut: Frågan tas upp igen på kommande styrelsemöte för beredning inför nästa årsmöte. 

Frågan om samordnare för veteranerna ska tas upp samtidigt. TN ges i uppdrag att 



3 

 

kontakta veteranen Leif Karlsson för diskussion om samordning av aktiviteter för 

veteraner. 

 

6. Adresslistor – hur håller vi dem aktuella?  

 

Beslut: TN separerar den nuvarande adresslistan och utser ansvariga för de olika separata 

adresslistorna utifrån vem som är ansvarig för undergrupp, chefsnätverk, idrottschefnätverk 

och kulturchefsnätverk. TN skickar ut listorna till respektive ansvarig och ber dem hålla 

listorna uppdaterade och även ansvara för att uppdatera listorna och se till att de kommer ut på 

vår webb-sida. TN kontaktar OI om att adresslistorna ska ligga på webben och att de adress-

liste-ansvariga kommer att be honom uppdatera.  

 

Program och inriktningsfrågor 

 

7. Studieresa hösten 2012, hur och när, program m m 

 

Beslut: Styrelsens studieresa förläggs till den 11 -14 okt och resmålet är Bilbao. Kostnaden 

för resa, logi och program bekostas av föreningen, förutom att varje deltagare får betala 

2500:-. De adjungerade bjuds in och får betala samma deltagaravgift; 2500:-. Preliminärt 

program: Guggenheims museum, stadsbyggnadsutveckling och idrottsanläggningar, samt 

styrelsekonferens på lördagen. 

TN bokar resan och skickar inbjudan. TN behöver fullständigt namn, passnummer och 

personnummer. Anmälan är bindande (OBS!).  

 

8. Islandsresan  

Tyvärr har TN som är arrangör fått två återbud. Försök görs i det ena fallet för att kunna 

ersätta en deltagare med en annan. Principen om bindande anmälan gäller. Eventuellt kan 

oförbrukade kostnader återbetalas. 

 

9. Regional idrott, dagsläget – avstämning  

 

OÖ lämnade rapport från idrottschefsnätverket och politikermöte med de 7 kommunerna som 

är med samt från lyckad konferens ihop med Stockholmsidrotten. 

 

10. Övriga frågor  

 

Dagens chefskonferens i Täby har varit mycket intressant. Särskilda anteckningar kommer att 

läggas ut på webben från förmiddagens agenda som vår värd Erik Heribertson stod för. 

Eftermiddagens diskussioner handlade om vad som är viktiga frågor för föreningen FSKF.  

 

Beslut: TN formulerar förslag till verksamhets- och aktivitetsplan för FSKF utifrån 

diskussionen på chefsträffen. Förslaget kommer att diskuteras och eventuellt beslutas på nästa 

styrelsemöte den 14 maj. 

 

Chefsträffarnas längd och form diskuterades. Det är mycket intressant som presenteras men 

styrelsen vill ändå se en mer komprimerad information från värdkommunen så att mer tid ges 

för diskussioner om viktiga frågor för chefsgruppen, samtidigt som vi bör korta ner 

chefsdagen till att bli en halvdag inklusive lunch (ramtid 08:30 – 13:00). 
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Beslut: Nästa chefsträff ska äga rum den 31 okt kl 8.30 – 13.00 i Järfälla, inkl morgonfika, 

presentation av Järfälla kommun, viktiga gemensamma diskussioner för kultur- och 

fritidscheferna i länet samt lunch. TN är ansvarig för hela programmet både som värd och 

ordförande i föreningen 

 

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

Berit Svedberg   Torbjörn Neiman 


