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Protokoll arbetsgrupp regional idrott 

2019-02-08 
Maria Lindeberg, Niklas Roos af Hjelmsäter, Fredrik Nornvall, Hannah Rydstedt (per Skype), 

Marina Högland, Cinnika Beiming, Roger Vintemar samt Torbjörn Neiman (föredragande) 

Agneta Ström Granlund och Henrik Schöldström hade förhinder.  

 
1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

 

2. Fotbollsutredningen, Maria berättar kort om förbundets reaktioner på utredningen.  

 

3. Vi har under 2018 knutit värdefulla band med Rotterdam. Våra kollegor i Nederländerna 

uttrycker det som ett ”new city-friendship”. Flera runt om i länet har tagit eller kommer att 

ta kontakt och kanske också kommer resa till Rotterdam. Det är klokt om man ställer 

frågan till fler kommuner om man planerar något sådant. FSKF ska fundera på om man 

kanske ska bjuda in en delegation från Rotterdam, kanske 2020? Det blir en fråga för 

styrelsen i så fall.  

 

4. Höstens seminarium. Torbjörn preliminärbokar Piperska Muren till den 13/9. En 

arbetsgrupp bildas bestående av Maria L, Hannah R, Roger V, Peter A och Torbjörn N.  

 

5. Om regionutvecklingsprojektet, kan vi lista adekvata regionala ”piloter” tillsammans? 

Torbjörn visar den Mind Meister-karta som innehåller ett stort antal tänkbara eller redan 

befintliga utbyten. Torbjörn ska sända ut en lista för kompletteringar.  

 

6. Kartingen i Järfälla, dagsläget och de eventuella planerna på en mer permanent 

anläggning. Roger V går igenom dagsläget som är både positivt och negativt. Föreningens 

ekonomi är mycket ansträngd trots att ett antal kommuner faktiskt gått in med stöd enligt 

planerna. Framgången beror mycket på om planerna på en permanent anläggning kan ta 

tydligare form. Roger V och Peter A ska titta på interimslösningen för 2019. Roger V ska 

också träffa Hannah R för att tala om den framtida lösningen.  

 

7. Samarbetet med TRF och GIS-lösningen för bättre planering. Läget inför referensmötet 

onsdagen den 20/2. En referensgrupp bestående av representanter från Haninge, 

Sollentuna, Stockholm, Värmdö och Stockholmsidrotten träffar TRF den 20/2 och ska 

arbeta med det som är ett utkast till en planeringskarta. Arbetet är spännande och 

verktyget kan komma att bli till stor nytta både lokalt och regionalt.  

 

8. Läget i arbetet med gemensamma upphandlingar och ramavtal: Kommentus har vävt in 

idrottsutrustning, t ex utegym m m i kategorin ”park och lek” så nu finns det faktiskt 
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ramavtal som kommunerna kan använda för sådant(!). En ramavtalsupphandling är 

igångsatt av Kommentus för större konstgräsanläggningar och kravspecifikationerna 

kommer att göras klar under våren 2019. Sedan går den troligen till en upphandling i 

konkurrenspräglad dialog under hösten.   

 

9. Niklas lyfter anläggningsnätverkets fråga om att sända ett brev i föreningens namn till 

ishockeyförbundet angående certifieringen av ishallar. Gruppen säger att det är OK att 

nätverket gör så.  

 

10. Bokning av möten: 8 maj kl. 13:00-15:00, 6 september kl. 09:00-11:00 (OBS!) och 8 

november kl. 13:00-15:00.  

 

 
Antecknat av Torbjörn Neiman 


