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Anteckningar regional idrott 2018-05-18 
Maria Lindeberg, Niklas Roos af Hjelmsäter, Agneta Ström Granlund, Fredrik Nornvall, 

Marina Högland, Cinnika Beiming, Peter Ahlström, Roger Vintemar samt Torbjörn Neiman 

(föredragande) 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

2. Vi välkomnar de nya deltagarna och berättar om vårt arbetssätt, vad vi gjort och vad vi 

vill åstadkomma. De nytillträdda tackar för förtroendet.  

 

3. Fotbollsutredningen. Gruppen är nu startklar och direktiven är på plats. Lars Petersson 

från Solna kan delta och Maria L ska tillfråga Huddinge om en representant, i annat 

fall ska Maria kolla läget i Haninge. Det får gärna vara en kvinnlig representant. 

Därmed består gruppen av Peter A, Roger V, Lars P och en representant från 

Huddinge eller Haninge.   

 

4. Om regionutvecklingsprojektet, Torbjörn gör en kort genomgång av dagsläget i 

projektet. Väldigt mycket går bra men gruppen som arbetar med verksamheter för 

personer med funktionsnedsättningar behöver förstärkas med chefsperspektiv. Ett 

flertal utbyten inom kulturskolan är på gång liksom utbyten inom idrott. När det gäller 

Arvsfondsdelen av projektet kommer en kortare delrapport att sändas ut till alla FC i 

nästa vecka.  

 

5. Dagsläget i frågan om Karting. Roger V ger oss en uppdatering. Än så länge har olika 

kommuner sagt ja till ca 780 tkr av 1 200. Stockholmsidrotten samtalar med 

bilsportförbundet om de kan vara huvudman för anläggningen för den lokala 

föreningen vill inte äga banan. Ett annat alternativ kan vara en AB-lösning.  

 

Det har tillkommit information om andra föreningar som använder, eller vill använda 

banan. En ny beräkning av antalet aktiva är därför aktuell i höst. Torbjörn tar då fram 

nya ekonomiska nyckeltal baserat på ett större antal aktiva. 

 

6. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion. Efter en diskussion beslutas att 

Torbjörn kan ta med sig de föreslagna nyckeltalen till TRF inom landstinget för att 

implementera detta i tillämpningsarbetet för RUFS 2050. Nyckeltalen bör 

dessförinnan räknas om till att relatera till hela befolkningen i kommunerna.    

 

7. Tänkbar kommunal arbetsgrupp angående eventuellt Vinter-OS/Paralympics 2026? 

Frågan återkommer senare om det blir aktuellt. 
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8. Torbjörn och Maria går igenom läget när det gäller konstgräsupphandlingarna 

tillsammans med Naturvårdsverket och SKL/Kommentus. Arbetet har gått lite 

långsamt, men både skötselråd och en upphandling i konkurrenspräglad dialog är på 

gång. Skötselråden kommer troligen nu snart nära sommaren.  

 

9. Fråga om föreningsbidragsmottagande parter som är företag? Torbjörn har fått frågan 

från Huddinge om detta. Frågan är aktuell och intressant och ska återkomma på 

dagordningen i denna grupp. 

 

10. Om höstens träff med alla idrottschefer den 14 september. Ska det vara bara 

föreläsningar eller också processarbete? Rotterdams Anouk och Jeroen är tillfrågade 

men har inte svarat ännu. Maria L, Fredrik N och Torbjörn N utses till arbetsgrupp.   

 

11. Övrigt. Gruppen beslutar att denna grupp blir nominerande för R-märkning inom 

idrott. Kulturchefsgruppen föreslås bli nominerande för R-märkning inom kultur. 

Frågan föreslås beslutas formellt i FSKF:s styrelse. 

 

12. Vi ska ta fram en lista på de idrottsanläggningar som är på gång som Regionala. 

Torbjörn gör en sådan och bollar med gruppen. Den kan läggas i ”FSKF internt” på 

föreningens hemsida.  

 

13. Bokning av möten 

 

Onsdag 5/9 09-11 

Fredag 9/11 13:30-15:30 

 

 

Antecknat av  

Torbjörn Neiman 


