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Protokoll chefsmöte 19/10 2018 
Närvarande: Anders Mebius, Niklas Roos af Hjelmsäter, Erik Heribertson, Pernilla Järverot, 

Eva Wiström, Anja Dahlstedt, Håkan Arfwedson, Anneli Fällman, Åke Sköld, Cecilia Möller, 

Agneta Ström Granlund, Johan Malmgren, Petri Peltonen, Henrik Thureson, Eva Wiström, 

Elisabet Lunde, Torbjörn Neiman. 
  

Plats: Rönneberga Gård Lidingö 
 

 

1. Niklas berättade att Roger Markdalen slutar som kultur- och fritidschef i Solna från 

årsskiftet.  

 
Beslut: Informationen noteras. 

 

 

2. Torbjörn lämnar en kort lägesrapport från projektet för regional samverkan där 

metoder för regionalt utbyte över kommungränserna utvecklas.  
 

Det finns ett förslag till länsprislista för utbyten inom kulturskolornas verksamhet i 

länet. Det finns lösningar som beskriver en kulturskolepeng, kundansvar och var man 

betalar avgiften. Huvudinriktningen är att terminsavgiften, som avgör kommunens 

subventions storlek, ska betalas i hemkommunen. Övergripande och principiella beslut 

för en kommun att delta i utbytet tas lämpligast i respektive nämnder.  

 

Kriterier för regional idrottsarena är framtaget, likaså en logotype. 

 

Beslut: Rapporten noteras 

 

3. Niklas påminner om möjligheten till mentor-adeptutbyte. För närvarande är inga 

nätverk igång. Mer information om möjligheten till utbyte finns på hemsidan. 

 

Beslut: Informationen noteras 

 

4. Niklas väcker fråga om internat för chefsgruppen under 2019. 

 

Beslut: Internat för chefsgruppen genomförs 17-18 oktober 2019 på Rönneberga gård 

Lidingö. 

 

Niklas, Marina och Agneta återvaldes för uppdraget att planera innehållet. 
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5. Föreningens årsmöte 2019  
 

Beslut: Årsmötet är på Stadsmuseet den 21 mars. Startar med lunch kl. 12:00. 

 

6. En Snabb "bikupa" om behov av kurser och seminarier gav bland annat följande 

förslag: 

 Arbetsrätt - relation till HR  

 Föreningsdrift kontra LOU, olika avtalsformer, IOP  

 Föreningsstöd och upplåtelse av lokaler  

 Digitalisering, digitala verktyg, e-tjänster, kurser om digitalt utanförskap  

 Plattform för föreningsbidrag - kan vi hitta en gemensam värderingsgrund och gemensamt 

tänk om uppföljning av bidrag.  

 Gemensam tematisk träff med FC och ledningsgrupper med olika teman, Föredrag och 

kanske middag. ”mini-jubileum”. 

 

Beslut: Förslagen tas med till nästa styrelsemöte.  

 

7. Torbjörn rapporterade om den nya länskulturfunktionen inom landstinget. Även om 

det inte är klart med organiseringen av länsmuseet och länsmusiken deltar de redan nu 

i det löpande samarbetet. 

 

Regionbiblioteket arbetar nu långsiktigt med gemensamma avtal för e-medier, Libris-

övergång, gemensamma digitala tjänster och på sikt gemensamma lånetjänster. 

 

Torbjörn visade också utkastet till den gemensamma verksamhetsplan för alla 

länskulturfunktioner som håller på att tas fram.  
  

 Beslut: Informationen noteras 

 

8. Torbjörn redovisar hur föreningen hanterat Dataskyddsförordningen vid anmälan samt 

andra nyheter på hemsidan.  

 

Beslut: Redovisningen noteras 

 

9. Viktiga datum 2019,   
 

 23/1 SKL, Mer för fler, konferens om bibliotek och kulturskola  

 24/1 Seminarium om stadsbyggnad - Att bygga stad för ungas aktiviteter, Nalen (Ligg 

gärna på för att få fler anmälda från plansidan) 

 31/1-1/2 SFK-erfarenhetskonferens 

 21/3 FSKF chefsmöte och årsmöte på Stockholms Stadsmuseum 

 Chefsmöte/afterwork 12 juni kl. 16-17  
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10. Övriga frågor 

 

För den som är intresserad av att delta i SFK:s arbete - den nationella organisationen - hör 

av er till Marina som idag är ledamot och kommer att avgå eller till Niklas som sitter i 

valberedningen. Det vore bra med en ny ledamot från Stockholmsområdet.  

 

 

Noterade gjorde   Ordförande 

 

 

Elisabet Lunde   Niklas Roos af Hjelmsäter 


