fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Protokoll chefsmöte 18/10 2019
Plats: Rönneberga Gård, Lidingö
Tid: 18/10 kl 13:00-14:00
Kallade: Niklas Roos af Hjelmsäter, Marina Högland, Robert Olsson, Pernilla Järverot, Anja
Dahlstedt, Anneli Fällman, Erik Heribertson, Irene Hededal, Lottie Palmborg, Rolf
Johansson, Hannah Rydstedt, Petri Peltonen, Lars Palmer, Eva Wiström, Agneta StrömGranlund, Magnus Jansson, Malin Nyberg, Angelica Andersson-Fihn, Adam Persson,
Elisabet Lunde
1. Nya kollegor
Niklas hälsar nya kollegor i länet välkomna: Magnus Jansson tf kultur- och fritidschef
i Sollentuna, Malin Nyberg,tf kultur och fritidschef i Värmdö, Angelica Andersson
kultur- och fritidsdirektör Gotland samt Adam Persson, tf kultur- och fritidschef
Norrtälje.
Beslut: Informationen noteras.
2. Föreningens och styrelsens arbete.
Niklas informerade om chefsmötets beslut om ny organisering och uppdrag med
anledning av att det treåriga regionprojektet avslutats.
Beslut: Informationen noteras.
3. Aktualisering av verksamhetsplanen för 2019-2020.
Styrelsen kommer, efter aktualisering av föreningens verksamhetsplan, föreslå att det
för 2020 ska vara färre men mer övergripande mål att arbeta med.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan 2020 enligt denna
inriktning.

4. Rapport från arbetsgruppen om innovativa mötesplatser.
Beslut: Arbetet är avslutat i och med tidigare redovisningar.
5. Framtidens kulturskola.
Med anledning av avrapportering från arbetsgruppen för kulturskola fanns det en
önskan på föregående chefsmöte om att ha ett seminarium/konferens där
förvaltningschefer och kulturskolechefer gemensamt deltar för att diskutera
utmaningar och möjligheter för framtidens kulturskola.
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Beslut:
Ett seminarium, med tema framtidens kulturskola i Stockholms län, anordnas våren
alt. hösten 2020 med deltagande av förvaltningschefer och kulturskolechefer.
Hanna och Lars deltar i anordnargruppen där Hanna är sammankallande. Robert
tillfrågar kulturskolechefen i Stockholm om deltagande.
6. Rapport från arbetsgruppen om öppen fritidsverksamhet.
Gruppen konstaterar att genom bristande nationell samordning, glapp i kompetensen
och bristande kvalitetssamordning når vi inte målen för den öppna
fritidsverksamheten.
En träff har genomförts med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) som lett till dagens deltagande på seminariet. MUCF har
förklarat att myndigheten är mycket intresserad av fortsatt samarbete med
chefsgruppen. Under kommande vecka ska Petri och Anja träffa representanter för
SKL. Gruppen ses igen i november. I gruppen ingår. Petri (sammankallande), Anja,
Maria, Johan, Agneta och Elisabet.
Beslut: Informationen noteras
7. Studieresa våren 2020
Chefsgruppen beslutade i juni att anordna studieresa till Helsingfors till våren 2020.
I resegruppen ingår Lars Palmer, Marina Högland, Anneli Fällman och Niklas Roos af
Hjelmsäter (sammankallande).
Beslut: Gruppen återkommer snarast med datum för studieresan.
8. Årskonferens 2020.
Beslut: Föreningens årskonferens hålls i Botkyrka. Styrelsen återkommer snarast med
datum.
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