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Protokoll styrgrupp regional utveckling 
2018-10-09 

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

1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.  
 

2. Torbjörn går igenom projektets loggbok sedan förra mötet. 
 

3. Torbjörn går igenom de pilotverksamheter som är på gång.  
 

4. Torbjörn går igenom delrapporten för ekonomi och avtal där några de-
taljer har förtydligats sedan förra gången. 
 

Styrgruppen diskuterar inriktningen på arbetet med avtal och kostna-
der för idrottsanläggningar och beslutar att en prioritering ska göras på 
anläggningar för sådana idrotter som inte finns i varje kommun.    
 

5. Torbjörn påminner om den regionala logotypen och kriterierna för reg-
ional verksamhet och anläggningar. 
 

6. Torbjörn går igenom dagsläget i Arvsfondsdelen av projektet och visar 
en del av den halvtidsrapport som nu föreligger. Vi som arbetat med 
detta tror att materialet kommer att bli viktigt. Vid nästa möte bör vi 
diskutera hur detta delprojekt kan redovisas på bästa sätt. Samtalsle-
darna är beredda på att hålla en workshop någon gång under våren 
2019.  
 

En årsredovisning ska göras i november 2018. Torbjörn gör den i enlig-
het med anvisningarna med stöd av projektets auktoriserade revisor. 
Rapporten skrivs under av Niklas som ordförande i FSKF, av revisorn 
och av Torbjörn som projektledare.  
 

7. Avstämning av projektets ekonomi. Ekonomin följer planen och det 
kommer att bli lite pengar över för år 2018 som kan läggas på slutredo-
visningen av projektet.  
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8. Rapport om organisationsförändring för funkisdelen i projektet. De tre 
referensgrupperna har nu blivit två i och med att specialisterna inom 
funktionsnedsättningsområdet tar plats i respektive idrotts- och kul-
turskolegrupperna. 
 

9. Styrgruppen börjar diskutera hur projektets avslutande år ska göras 
och vad det ska innehålla. Hur tar vi arbetsmodellen vidare? Frågan 
återkommer vid nästa möte.  

 
 
Antecknat av   Justeras 
 
 
Torbjörn Neiman  Pernilla Järverot, ordförande 
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