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Anteckningar regional idrott 2016-11-18
Deltagare: Niklas Roos af Hjelmsäter, Cecilia Möller, Maria Lindeberg, Roger Markdalen, Marina
Högland, Cinnika Beiming, Henrik Schöldström, Roger Vintemar och Torbjörn Neiman
(föredragande). Steinunn Á Håkansson hade förhinder denna gång.
1. Föregående protokoll gås igenom.
2. Namnet på denna grupp beslutas till Arbetsgruppen för regional idrottsamverkan.
3. Om regionutvecklingsprojektet. Torbjörn går igenom och visar glimtar av flödesmätningarna
bland unga i Stockholms län. Torbjörn redogör också för Vinnovas och Arvsfondens
bidragsgivande till projektet. Vinnova stöder huvudprojektet men Arvsfonden vill att vi ska
bygga ut med ett delprojekt för ambitiös brukarmedverkan. Torbjörn efterlyser idéer för
regionala anläggningar. Både resurser (mottagande kommun) och behov (sändande kommun)
behöver kartläggas. Vid nästa möte med arbetsgruppen ska vi gå igenom de idéer som finns.
4. Om motorsport och flygsport i länet. Möte är bokat till den 15/12 kl. 09:00-11:00 på
Södermalmsallén vid Medborgarplatsen. Vi börjar med fika och en gemensam
problembeskrivning tillsammans med berörda förbund. Därefter fortsätter
kommunföreträdarna andra halvan av mötet med att försöka hitta lösningar.
5. Aktualisering av uppdragsbeskrivningen görs och denna sänds ut tillsammans med detta
protokoll. Beskrivningen kommer att beslutas av FSKF:s styrelse den 25/11.
6. Mötet den 11 maj justeras till att omfatta förmiddagen. 08:30-13:00. Start med fika och
avslutning med lunch. Marina H poängterar särskilt att mötet måste göras konkret och föra oss
framåt i regional samverkan. Till arbetsgrupp utses Marina H, Niklas R och Torbjörn N.
7. Vi diskuterar kort nästa större konferens tillsammans med förbund och politiker. Program och
arbetsgrupp för den återkommer vid ett senare möte men vi tror att lämplig tidpunkt är ungefär
februari 2018. Även denna konferens måste vara väldigt konkret inriktad och visa på resultat
som är nådda i regional samverkan.
8. Vi diskuterar kort arbetet med gemensamt bidrags- och bokningssystem (SKL) och
kopplingen till regionprojektet. Nästa referensgruppsmöte för SKL-projektet hålls den 17/1
2017 kl. 13:30. Man kan delta per webb eller på plats på SKL.
9. Nästa möte med arbetsgruppen flyttas från den 27/1 till fredagen den 3/2 13:00-15:00. Detta
för att inte krocka med remisskonferensen om kulturskoleutredningen.
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