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Protokoll styrgrupp regional utveckling 
2018-06-15 

Niklas Roos af Hjelmsäter, Robert Olsson, Eva Bergquist, Maria Lindeberg samt 
föredragande Torbjörn Neiman. Pernilla Järverot och Anders Mebius hade för-
hinder.  
 
 

1. Mötet började med en gemensam sommarlunch på Bistro 36.  
 

2. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 
 

3. Torbjörn Neiman går igenom projektets loggbok för de senaste måna-
derna. 
 

4. Torbjörn går igenom det aktuella läget vad gäller ”piloter” och ekono-
miska strukturer som tagits fram. När det gäller verksamhet inom kul-
turskolan är den ekonomiska strukturen så pass klar att den kan an-
vändas för pilotverksamheter.  
 

När det gäller idrottsberäkningarna diskuterar styrgruppen priorite-
ringen. Vi ska främst prioritera sådana idrotter som inte finns överallt. 
De så kallade ”bas-hemmaidrotterna” ska hanteras senare om vi och 
kommunerna finner det lämpligt. Olof Öhman arbetar med en del av 
dessa beräkningar på uppdrag av projektet.  
 

5. Torbjörn går igenom och visar den nya regionala logotypen och de nyli-
gen beslutade kriterierna för regional verksamhet och anläggningar. 
Dessa kan användas av de kommuner som vill för att markera en reg-
ional verksamhet eller anläggning.   
 

6. Torbjörn går igenom dagsläget i Arvsfondsdelen av projektet. Ett 20-tal 
kommuner är nu besökta av våra unga samtalsledare. Delprojektet 
närmar sig nu rapportfasen och delprojektledaren och samtalsledarna 
har börjat förbereda slut rapporten som ska vara klar senast i maj 
2019.  
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7. Avstämning av projektets ekonomi. Vi går igenom den ekonomiska pla-
neringen. Ekonomin är stabil och följer planeringen. Styrgruppen be-
slutar att debiteringen för år 2018 kan minskas med 500 tkr fördelat 
enligt modellen.  
 

8. Hur kan vi stärka funkisdelen i projektet? Styrgruppen föreslår att re-
presentanter för sakkunniga inom funktionsnedsättningsområdet kan 
ingå i respektive referensgrupp för idrott och kulturskolor. FSKF:s sty-
relse utser dessa under hösten.  
 

9. Vi önskar varandra trevlig sommar.  
 

10. Kommande möte: Tisdag 9 oktober kl. 14-15.  
 
 
Antecknat av   Justeras 
 
 
Torbjörn Neiman  Eva Bergquist 
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