fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Strategiskt chefsseminarium
Med tema jämlikhet på Piperska Muren i Stockholm den 13 september
Ett seminarium som görs tillsammans med Stockholmsidrotten. Detta seminariums
innehåll, särskilt förmiddagen, är intressant för fler än bara för idrottsansvariga.
Regional idrott och regional kulturskola (RIK)
Projektet som nu avslutas efter tre år slutredovisas i en föredragning som också till vissa delar är
interaktiv. Projektet är framgångsrikt, uppmärksammat och har förändrat både metoder och en
del tänkesätt. Torbjörn Neiman, utvecklingschef och projektledare, föredrar.

Fritid där och när jag vill, föredragning och workshop
En föreläsning och workshop om möjligheter och utmaningar kring ungas fritid. Vi får en
slutredovisning av det spännande samtalsprojektet som ägs av FSKF och som finansierats av
Arvsfonden. Samtalsprojektet är kopplat till det regionala utvecklingsprojektet ovan för att bygga
på med kunskap ”underifrån”. De tre samtalsledarna Caroline Eriksson, Christopher Svecke och
Sara Jannatirad leder passet. Vi vågar utlova spännande insikter om vad unga vill.

Gästföreläsare – Idrotten och (o)jämlikheten
•

Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? Johan R
Norberg, professor i idrottsvetenskap, berättar om Centrum för idrottsforsknings nya
rapport.

Datum:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Kursnr:

fredagen den 13 september
09.30 - 15:00 inklusive frukostmacka, lunch och fika.
Programstart 09:30. Fika finns från 09:00
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
500 kr inklusive fika och lunch
19101

Info:

Maria Lindeberg maria.lindeberg@haninge.se

Anmälan:

(Ny) sista anmälningsdag är 23 augusti: www.fskf.nu/kursanmalan?19101

Välkomna!
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Program
09:00

Fika

09:30

Inledning

09:40

Slutredovisning av Regional idrott och regional kulturskola (RIK)

10:20

Kort paus

10:30

Fritid där och när jag vill, föredragning och workshop

12:00-13:00

Gemensam lunch

13:00

I Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets
intresse? Föreläsning av Johan A Norberg

14:30

Gemensamt fika

15:00

Slut

Adress:
fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen SLL
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu

