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Konferens idrottschefsnätverket 
och stockholmsidrotten 
 

Idrottchefsnätverket inbjuder tillsammans med Stockholms idrottsförbund till ett 

gemensamt seminarium kring samverkansfrågor mellan kommunerna och idrotten. 

 

Inbjudan vänder sig till förvaltningschefer eller motsvarande i kommunerna i Stockholms 

län samt kanslichefer eller motsvarande i större lagidrotter i Stockholms län 

 
Datum: fredag den 13 maj 

Plats: Bolindersalen 9:035 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 
Tid: kl. 08.30-15.30 
 
Kostnad 500 kronor/deltagare 
Anmälan görs via länken www.fskf.nu/anmalan senast den 29 april 

Uppge kurs kod 16101 vid anmälan 

 
Program 
 

08.30  Kaffe och smörgås 

 

09.00     Från triangel till rektangel i Stockholmsregionen” 
 Svensk idrott har antagit en gemensam strategi enligt ledorden: så många 

 som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Det 

 innebär att idrotten ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga, 

 vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Vad innebär 

 idrottens nya strategi. 

 
1. En inledande presentation av strategin 

2. Konkreta exempel från idrotterna  

3. Inkludering; ”nå nya målgrupper”, som en del av strategin. Verksamhet 

för flyktingar och nyanlända 

o Hur jobbar idrotten  

o Hur jobbar kommunerna 

 

Diskussion; Vad innebär strategin för kommunerna 

 Samverkan kommunerna och idrotten 

 Bidragsregler 

 Anläggningstillgången 

 

 Ansvarig för programpunkten är Stockholms idrottsförbund 

 

http://www.fskf.nu/anmalan
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11.45 Lunch, Fazer Restaurang & Konferens              

 

13.15  Ökad samordning av regler för fördelning av tider och bidrag 
 till föreningsidrotten. 
 Det finns ett behov av ökad samordning av reglerna för tidsfördelning och 

 bidrag till föreningsidrotten. En väg kan vara att ha gemensamma regler för 

 säsongsperioder och för hur vi ger bidrag till ungdomar som är aktiva i 

 annan kommun än där de bor. En enkät har gjorts kring detta. Resultatet 

 presenteras med förslag till lösningar för gemensam dialog mellan idrotten 

 och kommunerna.  

 

 Ansvariga: Styrgruppen för idrottschefsnätverket 

 

 

  

 


