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Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
Minnesanteckningar

Tid:
Torsdag 30 augusti kl 9.00-12.00
Plats:
Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Lokal:
Visionssalen
Sekreterare: Täby
Ordförande: Annica Dahlborn
Närvarande:
Irene Cederborg Botkyrka, Åsa Urberg Nynäshamn, Annbritt Öhrstig Haninge,
Karin Ohlsson Sandberg Stockholms stad, Annika Holmertz Salem, Anne Maddock
Sollentuna, Pia Skoglund Sollentuna, Annica Dahlborn Järfälla, Ann Epstein Danderyd,
Malin Bernt Stockholm, Bengt Lilljeqvist Täby, Ida-Maria Hallberg Vallentuna
Annica hälsade alla välkomna alla presenterade sig, vi hälsade särskilt Pia Skoglund och Åsa
Urberg välkommen som har fått del i sina tjänster för att arbeta med tillgänglig fritid.
Annica tog upp frågan om känslan att våra uppdrag inte prioriteras, att våra
samordningstjänster får mindre resurser och mer otydliga uppdrag.
Detta lyftes fram med tanke på det stödet som våra arrangemang behöver från kultur- och
fritidschefer.
Dagordning
1. Dagordningen fastställs med tillägg för Mässan MinFritid och Funkisfestivalen.
2. Genomgång av föregående protokoll
GDPR; Viktigt att alla ger sitt godkännande till att finnas i FSKFs medlemsregister
och andra listor. De som inte har gjort det skicka meddelande till red@fskf.nu
Kulturskolans utbildningsdag
29 oktober ska kulturskolan ha en utbildningsdag, Anne Maddock kollar med
kursansvarig Anders Elers Ivarsson om de önskar information om funktionshinder
frågor.
3. Parasport – studie och forumvecka v.37 och hemsida parasport rekrytering
Eddy Björketun kunde inte komma för att informera om deras satsning att tillsammas med
Stockholmsidrotten integrera Paraidrotten i Stockholms län.
Forumvecka vecka 37, utskickat till samtliga varje kommun marknadsför denna satsning.
Botkyrka har startat Special Olympic Klassikern http://specialolympicsklassikern.se
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i samarbete med daglig verksamhet. Det är mycket uppskattat. Irene skickar ut info om
hur de har byggt upp träningsschema.
Vi pratade om att kommunerna har olika bidragsregler för föreningar som integrerar eller
för renodlade funktionshinderföreningar.
Stockholm Paragames behöver hjälp från oss alla kommuner för att kunna växa och bli
lika stor tävling som Malmö Open eller Göteborgs Special Olympics. Vi bjuder in Peter
Hyglow till nästa möte för mer information om Sthlm Paragames.
4. Kurser och uppdatering av resan.
Ca 12st är anmälda till resan till Växjö – inbjudan ligger på hemsidan.
Vi har 3 kurser till under hösten. 4 september, 17 oktober, bemötande simhall.
Planering av 2019 års kurser bör påbörjas under resan.
Förslag är bl.a. Sex och samlevnadstema och Friluftstema.
Vi får beröm för våra kurser av styrelsen.
5. Rapporter

a. FSKF styrelse
b. Regional samverkan
Funktionshindersbenet i projektet Regional utveckling
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/ har lagts ned för att inga
förvaltningschefer kunde delta i referensgruppen och frågorna ska inkluderas i
Kulturskole respektive Idrottsbenet. Nätverket tycker detta är synd för våra grupper är
i stort beroende av att samordning mellan kommunerna fungerar och vill ha
representanter i båda grupperna.
c. FOMS – medlemskap
Susanne Svidén får uppdatera oss på nästa möte.
d. NEFA –
Rapporterade från ”Livet är en fest” festivalen med 500 ungdomar i Värmdö
där även en konferens med runt 32 deltagare med funktionsnedsättningar från
5 olika kommuner deltog.. Konferens om Hälsa, sex samlevnad med Safir
Urba som gjort en App Mitt privatliv med 500 ungdomar. 1 konfdag och sedan
festivaldag. Ekonomi från Fritidsforum. Hotell 2 dygn gratis + kostnad för
festivalbiljetter/person 32 ungdomar deltog 13-20år.
Sthlm, Täby, Solna, Sundsvall, Värmdö
Återplaneras för nästa år kring festivalen eller vid annat tillfälle. Bra tillfälle
för inkludering. NEFA fortsätter med evenemangs planeringar mellan
kommunerna.
Inför 2019 ska vi försöka att se till att Nefa har sina möten samtidigt med oss.
Nästa event är en Fotbollsturnering, tisdag den 30 oktober, mer information
kommer.
e. Fritidsnätet
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Karin informerade om att bildbanken får endast användas i samband med
verksamheter som är kopplade till Fritidsnätet. Tillägg på 1 000 kr, en engångssumma
som kommer att faktureras.
En informationskampanj till facebook och instagram med planerad uppstart 20
september.
Om man har frågor ställ frågan till support@peopleandtechnology.se
Med kopia till Karin Olsson-Sandberg.
f. Info från kommunerna – hann inte
6. Övriga frågor –
FUBs Intradagarna 1-2 okt. Rekommenderas att gå på.
Mässan Min Fritid – 21-22 september. www.minfritid.nu
Funkisfestivalen – semifinaler och final
Malin skickar inbjudan till KEKS, nätverksträff i Stenungsund 27/9
Special Olympic Skoldag i Jakobsbergs sporthall kl. 9-14 den 3 oktober – välkomna!
Ann-britt kollar med Pasalen när de kan komma till oss.
Ann informerade om Funkisfestivalen, det kommer i år att vara 2 st. semifinaler innan
finalen 2019. Mer info. kommer.

7. Nästa möte kl. 9-12, 9 november, Vision

Vid anteckningarna
Bengt och Annica
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