Protokoll styrgrupp regional utveckling
2017-02-10
Olof Öhman, Robert Olsson, Eva Bergquist, Pernilla Järverot, Maria Lindeberg
och Anders Mebius samt föredragande Torbjörn Neiman. Pernilla Hellman
hade förhinder. Ulrika Lindblad, förstudieledare för Arvsfondsdelen, deltog i
punkt 1-3
1. Välkommen till Anders Mebius som är ny medlem i styrgruppen.
2. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.
3. Genomgång av Arvsfondsdelen av projektet. Ulrika Lindblad gästar. Ulrika berättar om upplägget som innefattar planerade intervjuer och
samtal med ett stort antal barn och unga inom de olika målgrupperna
idrott, kulturskola och funktionsnedsättningar. Ulrika har kontakt med
ett antal olika personer inom de tre olika verksamhetsområdena för
att säkra planeringen av delprojektet.
Riksteatern har en anställd som kan åta sig att vara projektledare och arbetsleda samtalsledarna på uppdrag av FSKF. Det innebär möjligheter att fakturera enligt överenskommelse.

Torbjörn har i enlighet med Arvsfondens bestämmelser anlitat en
auktoriserad revisor som är informerad om upplägget som planeras
och har godkänt det.
Ett avtalsförslag finns också framtaget. Styrgruppen godkänner upplägget, men avtalet, där FSKF är part, måste särskilt godkännas i FSKF:s
styrelse.
Styrgruppen godkänner upplägget.
4. Torbjörn går igenom loggboken för projektet, särskilt månaderna december och januari. Rapporten godkänns.
5. Torbjörn går igenom flödesmätningarna för grundskola där det nu är
lite trögare att få in material. Nya frågor kommer att ställas. Torbjörn
visar också den Excelbaserade kartläggning av anläggningar och verksamheter som nu börjar ta form. Rapporten godkänns.
6. Torbjörn och Eva gör en kort genomgång av ”turnén” som pågår till
alla 26 förvaltningar och även till nämnder i de kommuner som väljer
att inbjuda till en sådan dragning. Torbjörn visar också den nya layout
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för projektet som innefattar alla logotyper från de ägande och stödjande organisationerna. Rapporten godkänns.
7. Torbjörn berättar kort om besöket i Västmanland där något faktiskt
regionalt utbyte ännu inte riktigt påbörjats eftersom det bland annat
visat sig vara svårt att resa mellan kommunerna. Man har dock i länet
tagit fram gemensamma mål för kulturskolans verksamhet.
Torbjörn och Olof berättar sedan om Vinnovas respektive Arvsfondens ”kickoffs” som hölls den 14 december. Båda heldagarna var bra,
ambitiösa och givande.
Eva och Torbjörn rapporterade också från ett möte med Statens Kulturråd
där projektet föredrogs för ett tiotal chefer och specialister.

Rapporten godkänns.
8. Debitering för 2017. Frågan återkommer vid kommande möte och Torbjörn ska ta fram en budgetuppföljning och förslag till fördelning för
huvudprojektet. Debiteringen kommer att ske någon gång i september
eller oktober 2017 för innevarande år.
9. Eventuellt förslag till gemensamt inriktningsbeslut angående regional
samverkan som kan tas i de nämnder där det bedöms intressant. Frågan återkommer vid nästa möte.
10. En större konferens i projektet. Styrgruppen diskuterar lämpligt datum. En (eller två) träff/ar med berörda ordföranden tillsammans med
förvaltningschefer bör troligen göras redan hösten 2017 men det
kanske är så att en större konferens är lämpligast under vårvintern
2019. Frågan återkommer vid nästa möte.
11. Torbjörn ”blötlägger” jämställdhetsperspektivet i projektet. Frågan
återkommer i nästa möte. Styrgruppen poängterar att perspektivet är
viktigt.
12. Tidsbokning kommande möten: 28/3 15:00, 17/5 08:30 och 28/9 kl.
13:00. Samtliga på SLL Kultur. Mötena kommer i Outlook

Antecknat av

Justeras

Torbjörn Neiman
utvecklingschef

Pernilla Järverot
ordförande
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