fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Strategiska idrottsfrågor
Seminarium med gästföreläsare från Rotterdam, Nederländerna
Strategiska utvecklingsfrågor inom idrott för kommunerna och regionen – ett seminarium
tillsammans med Stockholmsidrotten
I april 2018 var länets förvaltningschefer i Rotterdam på studieresa. Vi blev alla oerhört
inspirerade av deras mycket systematiska sätt att arbeta med förändringar och förbättringar.
De baserar sitt arbete på tydliga evidens och arbetar långsiktigt och målinriktat. Därför har vi
bjudit in två av de föreläsare som vi träffade. Vi lägger tyngdpunkten på dagens seminarium i
att fördjupa oss i deras arbete.
08:30

Fika finns uppdukat

09:00

Programstart

09:05

Ida Thomson berättar kort om dagsläget för boknings- och bidragslösningen
(SKL)

09:20

Cinnika Beiming informerar om aktualiteter från förbundssidan

09:50

Torbjörn Neiman berättar mycket kort om dagsläget i
regionutvecklingsprojektet

09:55

Kort paus

10:05

Evidensbaserat arbete med att öka graden av aktivitet bland olika grupper i
olika delar av samhället. Föreläsning och exempel (på engelska) från Rotterdam
samt workshop. Vi har spännande besök av Anouk Bloembergen och David
Woutersen från Rotterdams Idrottsförvaltning som kommer att visa oss olika
spännande metoder som man framgångsrikt och systematiskt utvecklat och
använder där.

Ca 11:00

Workshop som leds av våra Nederländska gäster

12:00

Gemensam lunch

13:00

Workshop fortsättning och slutsatser

13:55

Avslutning

14:00

Slut

Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsansvar, idrottschefer samt strateger och
samordnare med idrotten som arbetsområde
Adress:
fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen SLL
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu

fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Datum:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Kursnr:

fredagen den 14 september
08.30 - 14:00 inklusive lunch. Programstart 09:00. Fika finns från 08:30
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
500 kr inklusive lunch och fika
18101

Kurssamordnare: Maria Lindeberg maria.lindeberg@haninge.se
Anmälan: www.fskf.nu/kursanmalan?18101
Anmäl dig senast den 29 augusti!

Välkomna!
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