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Dagordning
1. Dagordningen fastställs
2. Genomgång av förgående protokoll
Förgående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
Presentationsrunda.
3. Lägesrapport från alla temagrupper
Ledsagningsgruppen presenterade sitt arbete på Samverkanskonferensen som ägde rum på
Vision i februari 2016. En förhoppning är att kommunerna tar med sig informationen och
börjar arbeta med detta. Gruppen ska samlas under hösten och försöka formalisera en modell.
Den senaste versionen skickas ut i nätverket.
Gruppen ”förebyggande hälsoarbete” genomförde en Samverkanskonferens 18 februari 2016.
Konferensen var välbesökt och uppskattad. Gruppen kommer att följa upp innehållet och
efterarbetet. Bra spridning på kommundeltagandet – både politiker och chefer. Responsen från
deltagarna har varit god, ett exempel var just att konferensen bjöd på många goda exempel
men att det saknades möjlighet att få diskutera vidare om något man blev intresserad av. Syftet
var att väcka intresset och att få diskutera frågorna vidare. Återkommer med en utvärdering.
Idrott och föreningsliv har påbörjat en kartläggning.
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Nefa arbetar just nu med att få fler fritidsgårdar att ansluta sig till nätverket.

4. Rapport kurser
Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning, Lättläst information – Att göra lättläst
information om kultur- och fritidsaktiviteter, Samverkanskonferens – Har alla rätt att vara
med? och Basföreläsning om autism är genomförda.
Viktigt att vi rapporterar in en ekonomiskrapport.

5. Ung livsstil – beställa nya rapporter
Sanna undersöker vad det kostar att beställa en rapport. Den finns att ladda ner digitalt:
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Forskning-och-rapporter/Forskning--idrott-och-kultur/
Rapporterna är slut och går för tillfället endast att ladda ner på ovanstående länk.
6. FSKF fyller 50-år i höst 20 oktober. I Kulturhuset i Sthlm planeras det föreläsningar,
seminarier och middag. 400 platser finns för aktiva i nätverket FSKF. Program och inbjudan
finns på FSKF:s hemsida.
7. Resa i höst
Annica och Sanna föreslår Nordisk nätverkskonferens 8-9/11 i Sölvesborg/Valjeviken, i
samband med handbollsturnering för målgruppen. Sanna och Annica och skickar ut en
inbjudan/förslag före sommaren.
8. Den 27 september planerar vi at ha en planeringsdag då vi planerar våra kurser för 2017. Ett
förslag är att även bjuda in Parasportförbundet för att få lite information/inspiration. Ann tar
kontakt.

9. Rapporter

FSKF styrelse
Det sker vissa förändringar i chefsgruppen närmaste tiden som långsiktigt kommer påverka
styrelsen och chefsgruppen. Mer information finns på FSKF:s hemsida.
Projekt regional utvecklingsfunktion: Totalt 19 kommuner i länet är med och
finansierar en regional utvecklingsfunktion under en projekttid av tre år. Förutom
kommunerna går SLLs kulturförvaltning in med finansiering och kommer vara
arbetsgivare för funktionen. Medel har också sökts från Arvsfonden, Vinnova med
flera. Torbjörn Neiman kommer vara utvecklingsstrateg. När Torbjörn Neiman påbörjar
sitt arbete som regional utvecklingsstrateg den 1 september, betyder det att Torbjörn
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avgår som kultur- och fritidsdirektör i Järfälla och lämnar sitt uppdrag som ordförande i
FSKF. Torbjörn får i stället en nära verkställande roll i relation till FSKF och styrelsen.
Nytt bidrag- och bokningssystem. Över 100 kommuner har anmält att de vill delta i
upphandlingsprojektet av ett nytt boknings- och bidragsystem för kultur- och
fritidsområdet.
Till nästa möte kikar vi alla på vårt nätverks uppdrag. Eventuellt behöver det revideras.
Uppdraget finns på FSKF:s hemsida.
Ny administratör behövs till FSKF:s hemsida då Thorbjörn slutar.
NEFA
Malin återkommer med information om hur läget är för NEFA.
Fritidsnätet
Tieto driftar, p&T supportar. People & Technology har utvecklat en ny plattform för
Fritidsnätet. Mer information får vi vid vår nätverksträff den 31 augusti.
Kort information från kommunerna:
Sollentuna har genomfört en musikal och särmästerskapen.
Haninge kommer att arbeta med Ung Livsstil i Höst, arrangera beachparty på Dalarö i
juni samt uppdatera sin katalog ”Kultur- och fritid för alla”.
Lidingö genomför just nu en omorganisation.
Stockholm kommer precis som Haninge genomföra Ung Livsstil i höst. Under hösten
ska även ”Fritid för alla” utvärderas.
I Salem kommer Håkan att avsluta sin tjänst. Håkan börjar i Danderyd som fritidschef.
Håkan rekomenderar oss att hålla koll på ett spännande projekt som heter ”Tumbatennis”.
Nynäshamn har öppnat en ny mötesplats som heter ”Villan” På onsdagar är det
”onsdagsvillan” för målgruppen som vi arbetar med.
I Tyresö kommer Thomas Dennerby, fritidschef att sluta efter sommaren.
Danderyd kommer att arrangera ”särmästerskapen”. Ann kommer att maila ut lite
information om Stockholm bike samt Funkismello.
Nacka arbetar just nu mycket med katalogen ”Kultur och fritid för alla”
I Järfälla känns allt mycket postivt just nu. Ett projekt nu till sommaren är att kika på
och investera i badramper samt badrullstolar.
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10. Övriga frågor
Förslag från Irene är att bjuda in eller besöka Hjärnskadecenter och Attention. Erik
återkopplar till Irene.
Minfritid.nu,fritidsmässan 2016, Norrort hade cirka 1800 besökare och var som helhet lyckad.
Mer information kommer efter utvärderingen.
Söderort har börjat sitt arbete med mässan som kommer äga rum 11 maj 2017 i botkyrka.
11. Nästa möte
31 augusti 2016 klockan 9-12.

Vid pennan – Susanne Svidén, Tyresö
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