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Till: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Annica Dahlborn, Ingela 

Hermansson, Jelena Veljkovic, Heli Renman, samt föredragande Torbjörn Neiman. 

 

Protokoll FSKF styrelsemöte 2018-10-26 
Plats:  Kulturförvaltningen, landstinget. Södermalmsallén 36, 3 tr 

Tid:  Fredag den 26/10 kl. 14:00-15:30   

 

1. Niklas hälsar Jelena Veljkovic välkommen till styrelsen som adjungerad och 

samordnare av nätverket för kulturskolechefer. 

 

2. Föregående protokoll. 

 

Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

3. Torbjörn påminner om olika funktioner på hemsidan samt att använda ”automatlänk” 

till kursanmälan samt att ange kursnummer på inkommande fakturor. 

 

Beslut: Redovisningen godkänns 

 

4. Torbjörn går igenom kursläget för 2018 samt visar en ekonomisk rapport.  

Resultatrapporten visar just nu -35 tkr vilket avviker mot budgeterad förlust -50 tkr. 

 

Beslut: Avgifter för kurser under 300 kr debiteras inte.  

 

5. Torbjörn redovisar förslag till arbetsordning med kursprogrammet samt budget för de 

konferenser som är klara år 2019.  
 

• Arbeta fram kurstitlar med datum (så långt som det bara är möjligt) och redovisa detta 

vid nästa styrelsemöte den 30 november. Till en början måste inte innehållet specificeras. 

En bra titel räcker, som givetvis kan behöva justeras. 

 

• Sänd samtidigt (senast 30 november) ett kursmanus enligt mall till Torbjörn 

 

• Om ni vill får ni gärna också fylla i kursen i kurslistan (Excel) som vi använder för att 

göra budget. Vi hjälps åt med denna. 

 

• Torbjörn sänder ut en skrivmall för kurserna samt ett Excelark direkt efter dagens möte 

 

• Senast 11 december kommer kurskatalogen att vara utlagd på hemsidan. Då måste denna 

korrekturläsas av nätverksansvariga.  
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På chefsinternatet för FC föreslogs ett antal förslag till kurser och ämnen som 

behöver beredas vidare. 

 

Beslut:  

Arbetsordning för kursprogram godkänns. 

 

Niklas och Torbjörn får i uppdrag att bereda frågor om framtida kurser/seminarier 

i ämnena:  

- Föreningsdrift kontra LOU och olika avtalsformer för anläggningar 

- Översyn av föreningsbidrag och samverkan civilsamhälle i samverkan med 

SLL 

- Olika möjligheter att visa kultur- och fritidspunkter på karta 

- Chefsseminarium med olika teman och social samvaro, inspirerat av jubileet.  

 

6. Torbjörn rapporterar om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet. 

Samtalsledarna i Arvsfondsprojektet har nu lämnat en halvtidsrapport. När 

slutrapporten är på plats, i maj 2019, vill samtalsledarna gärna redovisa detta för 

chefsgänget. Allra helst i processform.  

 

Beslut: Torbjörn och Niklas får i uppdrag att återkomma med förslag. 

 

7. Förändring av referensgrupperna i regionprojektet.   

Styrelsen beslutade 7 september 2018 att koncentrera arbetet till två grupper, en för 

idrott och en för kulturskola. Samt att en representant från specialistfacket 

funktionsnedsättning ska ingå i vardera en av de två referensgrupperna. 

 

Beslut: Ann-Britt Öhrstig väljs in i referensgrupp kulturskola och Annica Dahlborn i 

referensgrupp idrott.  

 

8. Niklas rapporterade från idrottsseminariet på Piperska Muren den 14/9 med 

föredragande från idrottsförvaltningen i Rotterdam och deras systematiska arbete med 

att kartlägga alla invånares behov av fysisk aktivitet.  

 

Beslut: Rapporten godkänns 

 

9. Torbjörn rapporterar från diskussioner om upphandling och gemensamma ramavtal – i 

första hand konstgräs. Det finns nu olika alternativ till granulat som utvärderas på 

några planer i Stockholms län. En kort sammanställning kommer från SKL. 

 

Beslut: Rapporten godkänns 
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10. Studieresa för styrelsen med adjungerade brukar genomföras vartannat år. Alternativ 

just nu är Wien eller Paris.  

 

Beslut: Styrelsen skickar synpunkter på vad vi kan/vill lära oss av besöket så jobbar 

Torbjörn vidare.  

 

11. Fråga om gemensam träff med Västra Götaland. En förfrågan har kommit från Västra 

Götalandsregionen om gemensamt erfarenhetsutbyte om samverkan. 

 

Beslut: Niklas och Torbjörn bereder frågan vidare. 

 

12. Läget i nätverken.  

Ingela, kulturfrågor: Planering för våren pågår. Statens konstråd har sökt kontakt med 

nätverket för eventuell samverkan. 

Annika, funktionsnedsättning: Föreläsning 23/1 av Passalen från Göteborg som 

arbetar med tillgänglighet och för barn med funktionsvariation. Nätverket hade en 

lyckad resa till Växjö.  

Jelena, kulturskola: Rapport från nätverksträff i Sollentuna om kulturskolans uppdrag, 

GDPR m m. SEMF söker samverkan med kulturskolan inför den årliga festivalen, 

Våga Visa har rapporterat från de genomförda observationerna. Nästa gång ses 

nätverket i Haninge. 

Heli, bibliotek: Chefsträffar i nätverket vävs alltid ihop med regionbibliotekets träffar. 

Olika statsbidragsansökningar och Stärkta bibliotek är aktuellt. Nätverket följer 

regionbibliotekets kurser. 

Idrottsnätverket, Adam genom Torbjörn: Många aktiva som deltar på möten och med 

många bra diskussionspunkter. Det är hög aktivitet i nätverket. 

Idrottschefernas arbetsgrupp har ordinarie möte den 9/11. 

 

Beslut: Redovisningen noteras. 

Torbjörn och Ingela bereder vidare förfrågan från Statens konstråd om samverkan. 

 

13. Digitalt först, Torbjörn redovisar en sammanfattning av det statliga uppdraget vad ett 

hållbart digitaliserat Sverige handlar om. Arbetet väcker frågor om större insikt inom 

de olika förvaltningarna i kommunerna om var man drar gränsen för bibliotekets 

uppdrag. 

 

Beslut: Bildspel om uppdraget bifogas detta protokoll. 

 

14. Nationalmuseet, ett studiebesök kan troligen ske under våren 2019. 
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15. Bokning av möten för våren 2019  

 

Kommande datum: 

 

Styrelsen 

30/11  Styrelsemöte, Rinkeby Askebykroken 16  

 

2019 

25/1  kl. 13:00 – 15:00, Styrelsemöte, plats ej klar 

26/4  kl. 13:00 – 15:00, Styrelsemöte, plats ej klar 

14/6  kl. 12:00 – 15:00, Styrelsemöte med sommarlunch 

 

Årsmöte   

21/3 2019 kl. 12:00 – 19:00 Chefs-och årsmöte på Stockholms stadsmuseum 

 

Annat 

24/1 2019 ”Att bygga stad för ungas aktivitet” på Nalen i Stockholm 

 

18-19/10  Chefsinternat, lunch till lunch. 

 

 

 

 

Antecknade gjorde   Ordförande 

Elisabet Lunde   Niklas Roos af Hjelmsäter 

 


