
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  
fskf, c/o Torbjörn Neiman 
kulturförvaltningen, 
Stockholms läns landsting 
Box 38204 

100 64 Stockholm 

Organisationsnummer: 
812000-2855 
 

www.fskf.nu 
 

 

 
fskf 
Föreningen storstockholms  

kultur- och fritidschefer 

 

 2016-09-23  
 

Anteckningar styrgrupp regional idrott 

2016-09-23 
Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Roger Vintemar, Maria Lindeberg, Roger Markdalen, 

Cinnika Beiming, Henrik Schöldström och Torbjörn Neiman (föredragande) 

 

Förhinder: Cecilia Möller, Marina Högland och Steinunn Á Håkansson 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

2. Om chefsläget i länet. Vi går igenom dagsläget. Det har skett några skiften på 

chefsposter i länet. Flera av våra kollegor flyttar på sig och återfinns nu eller inom kort 

i någon annan av länets kommuner. Ett par kommuner rekryterar nu ny chef och i ett 

par kommuner sker organisationsförändringar.    

 

3. Om regional utvecklingsfunktion tillsammans med landstingets kulturförvaltning: 
a) Genomgång av projektupplägget. Gruppen uppmanas att granska presentationen kritiskt 

och komma med förslag till förtydliganden. Torbjörn får med sig ett antal kloka 

synpunkter som ska justeras i presentationen.  

b) Om rollen som referensgrupp för det regionala utvecklingsprojektet. Gruppen är 

kunskapsförmedlare, rådgivande och ska vara ambassadörer för projektet.  

c) Dagsläget och prioriteringar. Vi talar om flera aktuella saker som kommer att vävas in i 

projektet; bland annat istid för bandy i regionen, motorsport och sommaröppna ishallar. 

Den här styrgruppen kommer som nära knuten till projektet att både att bidra till projektets 

agenda och få tillbaka konkreta agendapunkter att arbeta med.  

 

4. Om motorsport i länet. Kan motorsporten bli ett tidigt område i den regionala 

utvecklingen. Vi beslutar att Torbjörn och Stockholmsidrotten ska inbjuda till ett möte 

om motorsport med berörda kommuner och de aktuella förbunden. Detta ska ske innan 

jul. 

 

5. Om FSKF:s jubileum den 20 oktober. Det finns platser kvar och ni får gärna bjuda in 

fler att komma till denna spännande dag.  

 

6. Aktualisering av vår uppdragsbeskrivning. Vi går igenom beskrivningen och den bör 

justeras så att den följer regionutvecklingsprojektet hand i hand. Vi beslutar att Niklas 

och Torbjörn ska komma med ett förslag till en justerad beskrivning till nästa möte.   

 

7. Arbetet med säsongsperioder, taxor och bidrag. Hur fortsätter vi arbetet tillsammans 

med kollegorna? Vi beslutar att preliminärboka en heldag med alla idrottschefer 

torsdag den 11 maj 2017 och då arbeta med olika konkreta regionala 
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samverkansprojekt som med all säkerhet också kommer att beröra säsongs-, taxe- och 

bidragsfrågor. Mötet ska genomföras som ett arbetsmöte då små och stora projekt ska 

ta form. Vi förankrar denna dag/tid med cheferna när vi träffar dem vid jubileet.  

 

8. Dagsläget om eventuell OS/Paralympics-ansökan inför 2026. Punkten utgår. Alla 

kring bordet är nyligen informerade.   

  

9. Dagsläget i arbetet med gemensamt bidrags- och bokningssystem (SKL). Projektet 

följs lättast via det digitala samarbetsrummet på SKL. Det är nu närmare 150 

kommuner som är med i förstudien.   

 

 

Antecknat av    Justeras 

 

 

Torbjörn Neiman   Niklas Roos af Hjelmsäter, ordf. 


