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2018-09-07
Närvarande: Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högland, Robert Olsson, Annica Dahlborn,
Heli Renman, Adam Persson, samt föredragande Torbjörn Neiman. Anders Elers Ivarsson, Niklas
Roos af Hjelmsäter och Ingela Hermansson har anmält förhinder.

Protokoll FSKF styrelsemöte 2018-09-07
Plats:
Tid:

Kulturförvaltningen, Rinkeby, Askebykroken 13,
Fredag den 7/9 kl. 13:00-14:30

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.
2. FSKF och dataskyddsförordningen.
Torbjörn rapporterar om vad som gjorts och att de flesta i nätverket och alla chefer
skickat in godkännande.
Beslut: Redovisningen noteras.
3. Repetition och ytterligare genomgång av nya funktioner på hemsidan,
Torbjörn gick igenom nya funktioner på hemsidan och påminner om att gå igenom
adresslistor och vid behov uppdatera. Här finns också information om
aktuella pilotprojekt. Den som behöver lösenordet eller instruktioner kan kontakta
Torbjörn.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.
4. Genomgång av kursprogrammet för 2018 samt ekonomisk rapport per augusti.
Torbjörn går igenom kursbudgeten och resultatrapporten. Resultatet följer planen och
prognosen tyder på att vi närmar oss planerade -50 tkr.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna
5. Inför arbetet med kursprogrammet för år 2019.
Styrelsen diskuterade gången och rutiner vid sättandet av kursprogrammet och
konstaterade att viktigast är att boka upp datumen först och därefter spika innehållet.
Beslut: Torbjörn tar fram ett förslag till ordning till nästa styrelsemöte.
Kontakt:
fskf c/o Torbjörn Neiman
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läns landsting
Box 38204
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6. Rapport om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet,
Torbjörn redovisade läget i projektet som framskrider enligt plan. Det har varit mycket
arbete med prislistor och avtal och Olle Öhman har anlitats som konsult.
Nordostkommunerna är på gång att starta ett kulturskolesamarbete.
Beslut: Informationen noteras.
7. Förändring av referensgrupperna i regionprojektet.
Vi koncentrerar arbetet till två grupper, en för idrott och en för kulturskola. I detta
arbete ska frågor om funktionsnedsättningar vävas in.
De tidigare representanterna i referensgruppen för funktionsnedsättningar har påtalat
att det behövs någon närvarande från detta specialistfack vid varje möte i de två
referensgrupperna.
Beslut:
Maria Röstberg, Upplands Väsby, går in som chefsrepresentant i referensgrupp för
kulturskola.
En representant från specialistfacket funktionsnedsättning ska ingå i vardera av de två
referensgrupperna.
8. Kommande seminarier
Idrottschefsnätverket bjuder in till seminariet Strategiska idrottsfrågor på Piperska
muren den 14/9. Det blir bland annat föreläsning och exempel från Rotterdam om
evidensbaserat arbete med att öka graden av aktivitet bland olika grupper i olika delar
av samhället.
Seminariet ”Att bygga stad för ungas aktiviteter”, går av stapeln den 24 januari. Även
då kommer en representant från Rotterdam och berättar hur kultur och fritid används
för att förändra stadens profil och utveckling. Flera andra intressanta talare och
workshopledare är också anlitade. Det går bra att anmäla sig redan nu. Ett program
föreligger i början av oktober. Det är viktigt att få med planerarna i kommunen men
även konsulter, arkitekter och andra specialister är mycket välkomna.
Beslut: Informationen noteras.
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9. Rapport från landstinget.
Torbjörn rapporterar från arbetet med länskulturfunktionerna. Beslut finns att ansöka
om permutation av stiftelsen Länsmuseet så att det kan ingå i länskulturfunktionerna
under landstinget. Processen kan i bästa fall ta mellan 3 och 6 månader.
En gemensam verksamhetsplan för alla länskulturfunktioner, även för de som ännu
inte ännu är en del av landstinget, tas fram under hösten 2018.
Beslut: Informationen noteras.
10. Om upphandling och gemensamma ramavtal
Torbjörn rapporterar att en upphandlingsdialog om konstgräs kommer starta om två
veckor inom SKL.
Beslut: Informationen noteras.
11. Studieresa för styrelsen med adjungerade.
Styrelsen med adjungerade har hittills gjort studieresor på maximalt 2-3 dagar de år
(udda) då chefsgruppen inte rest. Alternativ för våren 2019 kan vara Wien eller Paris.
Beslut: Marina och Robert undersöker kontaktvägar och rapporterar till Torbjörn som
kan bereda ärendet vidare till nästa styrelsemöte.
Förslag till datum är 4-5 april 2019. Vi bokar in det preliminärt.
12. Läget i nätverken.
Kulturskola: Anders via Robert.
Vårens träffar har bland annat diskuterat anställningsform, fortbildning, hur
kulturrådets bidrag används med mera.
Bibliotek: Heli
Nätverket arrangerar en kurs i november om ”Ungdomars mediekommunikation och
digitala vanor” i början av november.
Kulturchefsnätverket: Pernilla
Nätverket åter till Malmö och träffar kommun och regionen om kulturstrategin.

Funktionshinderfrågor: Annica
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Robert tar med sig fråga om deltagande i höstens stora seminarium från nätverket för
funktionshinderfrågor. Samarbetet kring den årliga mässan pågår och den arrangeras
nästa gång i norra delen av länet. Nätverket reser inom kort till Växjö på nätverksträff.
Idrottsanläggningar: Adam
Stort engagemang i gruppen med många aktuella frågor. Nästan alla kommuner i länet
deltar i nätverket.
Idrottschefnätverket genom Torbjörn:
Det strategiska seminariet om idrottsfrågor fredag den 14/9 som berättas om under
punkt 8 är årets huvudsamlingspunkt för alla idrottschefer. I övrigt träffas sedvanligt
arbetsgruppen för regional idrottssamverkan regelbundet under året.
Beslut: Informationen noteras
13. Nätverket för öppen fritidsverksamhet och kvalitet och styrning.
Beslut: Chefsgruppen tillsatte en grupp på senaste seminariet om den öppna
fritidsverksamheten och frågan ligger tills vidare i arbetsgruppen.
Beslut: Frågan om inriktning och uppdrag för nätverket kvalitet och styrning tas upp
på chefsmötet.
14. Övriga frågor
a) Digitalt först - satsning på en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med
stöd i folkbiblioteken och med regionbiblioteket som projektledare.
Beslut: Torbjörn undersöker vidare.
b) Torbjörn påminner om att ta med kursnumret när ni skickar in fakturor för att
underlätta den administrativa hanteringen.
c) Två museer i Stockholm återinvigs det närmaste halvåret. Dessa kan vara intressanta
för konstellationer från FSKF att besöka.
Beslut: Torbjörn undersöker besök på Nationalmuseet
Robert undersöker Stadsmuseet i samband med årsmötet.
Forts.

15. Årsmöte 2019
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Beslut: Föreningens årsmöte 2019 blir den 21/3 på Stockholms stadsmuseum.
Kommande datum:
26/10
30/11

14-15:30, styrelsemöte, SLL
13-15:30, styrelsemöte, Rinkeby

14/9
18-19/10

Seminarium för idrottschefer, FC eller motsvarande
Chefsinternat, lunch till lunch.

24/1 2019

”Att bygga stad för ungas aktiviteter” på Nalen i Stockholm

Skrev gjorde

Ordförande

Elisabet Lunde

Robert Olsson
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