fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

2018-02-13

Protokoll arbetsgrupp regional idrott
2018-02-09
Niklas Roos af Hjelmsäter, Marina Högland, Cinnika Beiming, Henrik Schöldström, Roger
Vintemar samt Torbjörn Neiman (föredragande). Maria Lindeberg och Roger Markdalen
deltog inte.
1. Föregående protokoll gås igenom.
2. Förändringar i gruppen och förslag på nya deltagare. Roger Markdalen och Cecilia
Möller har efter en längre tids deltagande i gruppen avsagt sig sina platser och Roger
Vintemar har ju sedan en tid bytt huvudman och deltar i den rollen. Gruppen
bestämmer att som nya ledamöter tillfråga Agneta Ström-Granlund-Nynäshamn,
Hannah Rydstedt-Upplands-Bro och Fredrik Nornvall-Värmdö. Maria och Niklas får i
uppdrag att tillfråga dessa. Arbetsgruppen tackar Cecilia och Roger för deras insatser.
3. Information om styrelsens arbete med R-logga för Regional verksamhet. Bilagor
bifogas. Arbetsgruppen förordar alternativ två, ”rummet”. Gruppen tror att logotypen
mest kommer att användas som svartvit eller vitsvart men föreslår att vi också prövar
en lila variant.
4. Direktiv för utredningsuppdraget om fotbollskluster. Förslagen till direktiv godkänns
med en mindre förändring. Direktiven bifogas. Utredningen föreslås påbörjas senare
delen av våren 2018.
5. Vilka ska utföra utredningen? Gruppen föreslår att Peter Ahlström tillfrågas med stöd
av Sophie Dahlberg. Marina ska tillfråga Linda Örneblad i Huddinge, Roger Vintemar
från Stockholmsidrotten deltar samt att Torbjörn ska fråga Solna.
6. Om regionutvecklingsprojektet: Torbjörn gör en kort genomgång av dagsläget. Flera
av punkterna i detta möte är ju resultat av projektet.
7. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion. Torbjörn går igenom arbetsgruppens
förslag som bifogas. Arbetsgruppen godkänner och tackar för förslaget men
bestämmer att avvakta till nästa möte med att avgöra hur detta material kan användas.
Vem ska avsändaren vara? FSKF:s roll i detta måste vara rådgivande och främjande.
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8. Läget i arbetet med gemensamma upphandlingar och ramavtal. Torbjörn berättar att
nästa möte med SKL/Kommentus är den 15/2. Rapport kommer efter det.
9. Övrigt. Torbjörn informerar om ett spännande kommande försök med Speldesignkurser i Kulturskolan och vi går igenom dagsläget i Karting-frågan. Läget för
kartingbanan är inte nattsvart, men inget är klart.
10. Bokning av möten, ett möte är bokat till den 18 maj 2018

Antecknat av Torbjörn Neiman
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