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Protokoll 
 

 

Styrelsemöte FSKF den 12 september – förslag till dagordning 
Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30.  

Tid: 09:00 - 11:00 

 

Närvarande: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olle Öhman och Eva Jansson 

Samt Björn Alkeby och Lina Karlberg §10, samt 11-16. 

 

 

Formella och praktiska frågor - styrelsen 
 

1. Anteckningar från styrelsemötet 2012-05-14 gicks igenom. 

 

2. Arkivering av föreningens material. Berit Svedberg (BS) rapporterar om möte med 

Inger Karlsson som överlämnat 12 pärmar med arkivmaterial från åren 1966 – 1989. 

Olle Öhman överlämnar vid styrelsemötet material från åren 2000-2011. 

 

Styrelsen beslutar att donera föreningens arkivmaterial som sparats fram till och med 

år 2009 till Stadsarkivet. BS får i uppdrag att fråga Stadsarkivet om möjligheten att 

FSKF fortsättningsvis kan donera material för arkivering vart femte år i stället för 

föreslagna vart tionde år.  

 

3. Hedersmedlemskap 

Styrelsen beslutar att inte utse någon hedersmedlem under innevarande år. 

 

4. Mallar för föreningens dokumentation  

Styrelsen beslutar att ge BS i uppdrag att skicka ut mallarna till alla i styrelsen 

inklusive de adjungerade samt till Ola Ilstedt, Inger Karlsson, Marianne Dowander och 

Kjell Olofsson. Mallarna kommer även att finnas på föreningens hemsida. 

 

5. Veterangruppen 

Styrelsen beslutar att utse Lars Wahlström som sammankallande i Veterangruppen 

under innevarande år. 
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6. Webb-sidesutveckling 

Webb-gruppen har inte hunnit träffas, men ska göra det och förbereda en diskussion 

inför planeringsdagen den 11 oktober. 

 

7. Uppdragsbeskrivning och avtal med kanslist och webbansvarig. 

Styrelsen beslutar efter några smärre justeringar att godkänna de avtal som tagits fram 

av TN samt ge TN i uppdrag att komma överens med de berörda om arvoden.  

 

Inger Karlsson är intresserad av att fortsätta arbeta med administrationen även under 

år 2013, något som styrelsen välkomnar.  

 

8. Ekonomi  

TN delar ut en resultatrapport som gås igenom. Prognosen är att föreningen får ett 

mindre överskott för år 2012. 

 

9. Presentation av Berits nya sekreterare Marianne Dowander bordläggs. 

 

10. Datum för våra möten framöver 

Styrelsen beslutar om följande mötestider: 

Styrelsemöte den 5 november kl. 08:30-10:30 på Idrottsförvaltningen i Älvsjö (ersätter 

tidigare inplanerat möte den 16 november) 

Styrelsemöte den 17 januari kl. 09:00-11:00 på Drottninggatan 30 

Resa den 14-17 mars 2013, se punkt 14 

Årsmöte den 21 mars kl. 17:00 i Botkyrka med programstart kl. 15:00 

Konstituerande styrelsemöte hålls direkt i anslutning till årsmötet den 21 mars 

Chefsmöte den 11 april. Ramtid 08:30 – 14:00, plats ej klar ännu. 

Styrelsemöte den 25 april kl. 09:00-11:00 på Drottninggatan 30 

 

Bokningar sänds ut i Outlook.  

 

Program och inriktningsfrågor - styrelsen och adjungerade 
 

11. Om digital media, kostnader. Debattartikel? TN blötlade en idé om en större 

gemensam debattartikel om orimliga priser på e-böcker och andra e-media. Styrelsen 

gillar idén och TN kommer att börja förankra och ta fram förslag till text. 

 

12. Kursprogrammet  

Björn Alkeby och Lina Karlberg rapporterar. Det mesta i kursprogrammet kommer att 

genomföras enligt plan. 
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13. Planeringsdag den 11 oktober  

Vi träffas på Drottninggatan 30 i kulturförvaltningens lokaler kl. 09:00-16:30. Fika 

med macka samt lunch serveras. Vi kommer bland annat att diskutera: 

 Verksamhetsplan för 2012 och 2013 (se förslag från TN) 

 Kommande kursprogram 

 Uppdragsbeskrivningar 

 Studieresor 

 Webb-sidan 

 Vissa rutiner som till exempel hur man avanmäler sig från kurser 

 

TN skickar ut inbjudan med anvisningar förberedelser.  

 

14. Studieresa för styrelsen inklusive adjungerade 

Målet Bilbao ligger fast men med ny tidpunkt; 14-17 mars 2013. 

 

15. Regional idrott. Olle Öhman rapporterar bland annat om den kartläggning som snart 

påbörjas med hjälp av extern kraft. Marina Högland kommer, som ny kultur- och 

fritidschef i Huddinge, att ersätta Toralf Nilsson i idrottschefsnätverket. 

 

16. Övriga frågor – inga 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

Berit Svedberg  Justeras 

 

 

   Torbjörn Neiman 

 

 
 
 

 

 

 


