Protokoll styrgrupp regional utveckling
2018-03-20
Niklas Roos af Hjelmsäter, Maria Lindeberg och Anders Mebius samt föredragande Torbjörn Neiman.
Robert Olsson, Eva Bergquist och Pernilla Järverot hade förhinder
1. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
2. Torbjörn gick igenom projektets loggbok för de senaste månaderna
och visade på de ”piloter” och strukturer som tagits fram. Bland annat
är nu förslaget till länsprislista för verksamhet inom kulturskolan klart
och har presenterats för chefsgruppen. Detta förslag kommer nu att
tillämpas på Solna-Sundbybergs utbyte inom kulturskolan som startar
som en pilot läsåret 2018-2019. Givetvis kan prislistan justeras efter
att den provats, men den är väl framräknad och kollad och kommer
troligen att fungera.
3. Projektet väcker uppmärksamhet i riket. Torbjörn rapporterar om två
riktade och beställda föredragningar som gjorts i Region Skåne under
hösten 2017 samt om två likaledes beställda föredragningar som gjorts
i Västra Götalandsregionen under de senaste månaderna. Modellen
hade också en egen punkt som föredrag vid Träffpunkt Idrott i Göteborg den 6 mars. Intresset för det vi gör är stort i riket.
4. Torbjörn gick igenom förslaget till logotype och kriterier för regional
verksamhet och anläggningar som nu är klart att användas för de kommuner som vill. Även dessa har föredragits för chefsgruppen.
5. Dagsläget i samtalsprojektet – delprojektet: Samtal pågår för fullt ute i
kommunerna. Samtalsledarna har nu träffat ett par hundra unga inom
projektets ram. Samtalen fortsätter under hela året och även in i början av år 2019. En av samtalsledarna gjorde en kort föredragning för
chefsgruppen den 14 mars och en annan av samtalsledarna var med på
Träffpunkt Idrott i Göteborg.
6. Avstämning av projektets ekonomi och beslut om prioriteringar. Torbjörn går igenom projektets ekonomi. Styrgruppen godkänner förslaget och fattar beslut om att maximalt 430 tkr kan användas för insatser
som beräkningar, avtal med mera.
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7. Hur kan vi stärka funkisdelen i projektet? Torbjörn frågar om referensgruppen för funkis kan stärkas med att involvera ett par personer med
ledningsperspektiv i gruppen. Styrgruppens medlemmar tar med sig
frågan och ska försöka återkomma med namn.
8. Tidsbokning kommande möten: Fredag 15 juni 12-14 - inklusive lunch
och fredag 5 oktober kl. 14-15.

Antecknat av

Justeras

Torbjörn Neiman

Maria Lindeberg
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