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Protokoll FSKF styrelsemöte  
2019-09-27 

Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Marina Högland, Robert Olsson. 

Elisabet Lunde hade anmält förhinder 

 
Plats:  Idrottsförvaltningen, Glasfibergatan 6 

Tid:  Fredag den 27/9 kl. 13:00-15:00,  

 

 

1. Föregående protokoll,  

 

Beslut 

Noteras och läggs till handlingarna. 

 

2. Vibeke Bildt samt hennes uppdrag som administratör för föreningen. 

 

Chefsgruppen beslutade i juni 2019 utöka administratörens uppdrag med att hålla ihop 

kursutbudet, hantera hemsidan samt delta på styrelsens möten som adjungerad.  

Niklas och Marina har träffat Vibeke och diskuterat förutsättningarna med att utöka 

Vibekes uppdrag.  

 

Beslut 

 

Vibeke återkommer till FSKF styrelse med ett anbud utifrån följande uppdrag:   

- Uppdatering av FSKF hemsida 

- Samordning av årsmöteshandlingar 

- Kurssamordning 

- Vara adjungerad på FSKFs styrelsemöten 

- Uppföljning av ekonomi 

 

Vibeke bjuds in till nästkommande styrelsemöte. 

 

3. Avstämning av frågor med anledning av chefsgruppens beslut om FSKFs fortsatta 

inriktning. 

 

Beslut 

Styrelsen bedömer att beslutet om FSKFs fortsatta inriktning mottagits mycket väl.  
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4. Med anledning av kommunernas finansiella läge konstaterade Chefsgruppen, i juni 2019, 

att det finns många exempel och förhållningssätt ute i kommunerna som vi fortsatt bör 

diskutera på chefsmötet i november. Styrelsen fick i uppdrag att bereda frågan vidare.  

 

Styrelsen konstaterar att det här är en fråga som vi kan lära och inspireras av varandra 

inom FSKF.  

 

Beslut 

Planeringsgruppen för internatet ser över möjligheten att få med ett pass på temat på 

kommande internat. 

 

 

5. Ekonomi och kurser, genomgång av ekonomin. 

Niklas går igenom ekonomin. 

 

Beslut 

Styrelsen konstaterar att det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut för föreningen. 

  

 

6. Aktualisering av verksamhetsplanen för 2019-2020. 

 

Styrelsen går igenom och uppdaterar statusen för målen 2019. 

 

 
1. Under 2019 ska föreningen slutföra projektet regionalt utvecklad kulturskola och 

regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar och skapa konkret samverkan mellan 

kommuner i ett antal delregionala satsningar. Projektet drivs tillsammans med 

kulturförvaltningen i Region Stockholm och avslutas i augusti 2019.  

 

Projektet slutredovisades under hösten 2019. Projektet har varit en stor framgång och 

erfarenhet och modeller som kommit ur projektet kan nu fortsätta användas i de fall de är 

applicerbara. 

  
2. Under 2019 och 2020 ska föreningen arbeta vidare med möjligheterna att åstadkomma 

likartade regler för säsongsperioder inom idrotten samt hur bidrag och lokalupplåtelse ges till 

föreningar med medlemmar ifrån olika kommuner.  

 

Petri Peltonen driver ett särskilt riktat projekt angående isytor i linje med detta. 

Idrottchefsnätverket arbetar vidare med frågan men styrelsen ser att uppdraget behöver 

revideras och eventuellt tas bort inför VP 2020. 

 

3. Under år 2018 har ett framgångsrikt kunskapsutbyte med Rotterdam, Nederländerna 

påbörjats och våra kollegor i Rotterdam talar om detta utbyte som en spirande ny vänskap 

mellan Rotterdam och vår region. Under år 2019 ska detta utvärderas och om det befinns ha ett 

strategiskt utvecklingsvärde utvecklas vidare. Ansvarig: Styrelsen. 

 
Den här frågan ligger idag på lokalnivå ute hos kommunerna i regionen. Flera kommuner bl.a. 

Stockholm har kunskapsutbyte med Rotterdam idag. 
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4. Föreningen ska under år 2019 och 2020 i dialog med socialförvaltningarna i länets 

kommuner utveckla en modell för förbättrad ledsagning till aktiviteter på fritiden för 

personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Nätverket för funktionshinderfrågor 

 

En projektmodell ”Passalen” som är upparbetat i Västragötalandsregionen för att förbättra 

ledsagning kan eventuellt bli aktuell bland ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Ett arbete 

pågår kring Passalen i regionen. 

 

5. Föreningen ska under 2019 anordna en seminariedag om hur den öppna 

ungdomsverksamheten på bästa sätt ska utvecklas i det moderna samhället. Ansvariga: 

Petri Peltonen, Hannah Rydstedt Nencioni, Elisabet Lunde, Agneta Ström Granlund, Johan 

Malmgren, Maria Lindeberg och Anja Dahlstedt 

 

Styrelsen har ingen information från gruppen för ungdomsverksamhet i dagsläget angående 

seminariedag. Gruppen har anordnat så att MUCF med generaldirektör i spetsen kommer att 

delta på FSKFs internat för att där diskutera ungdomsfrågor. 

 

6. Föreningen ska under 2019 och 2020 fortsätta arbetet kring kulturskolans utveckling i 

kommunerna särskilt vad gäller tillgänglighet och ökat deltagande. Ansvariga: Eva 

Wiström, Hannah Rydstedt och Robert Olsson. 

 

Punkten ses som avslutad i och med att SKL deltog på chefsmötet i samband med årsmötet och 

frågan diskuterades.Det fanns 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. Frågan lyfts igen på 

chefsmötet i samband med internatet. 

 
7. Föreningen ska under 2019 förtydliga FSKF:s regionala roll och arbetssätt i förhållande 

till utvecklingen av Region Stockholm och i relation till de regionala strategierna. 

Ansvarig: styrelsen. 

 

Nytt arbetssätt för föreningen har beslutats. I samband med att det regionala projektet avslutas 

återtar FSKF sitt ursprungliga uppdrag. Det innebär att föreningens medlemmar koncentrerar 

sig på att diskutera gemensamma frågor, ha omvärldsbevakning och nätverka mellan varandra i 

gemensamma utvecklingsfrågor samt bedriva utbildning genom nätverken.Möten har hållits med 

Region Stockholm för att klargöra roller och ansvar. 

 

 

Beslut 

Efter genomgång av verksamhetsplanen är styrelsens slutsats att måluppfyllnaden för 

FSKFs verksamhetsplan 2019 är god.  

 

Inför verksamhetsplan 2020 kommer styrelsen föreslå att det ska vara färre men mer 

övergripande mål att arbeta med.  

 

Styrelsen kommer ha en planeringsdag den 17/1 2020 för att sätta ramarna för 

verksamhetsplan 2020. 
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7. Nätverken. Diskussion om bemanning, speciellt kultur- och idrottschefsnätverken som 

förvaltningscheferna främst deltar i. 

 

Styrelsen konstaterar att nätverken är centrala och mycket viktiga för föreningen. 

Specifikt kring idrotts- och kulturchefsnätverken diskuterades det på styrelsemötet om att 

försöka sätta en liknande struktur för dessa nätverk då de idag ser mycket olika ut. 

 

Beslut 

Till verksamhetsplan 2020 bör nätverken gå igenom och uppdatera sina syften och 

uppdrag.  

 

Styrelsen kommer på sin planeringsdag i januari diskutera nätverkens uppdrag.  

 

8. Om chefsinternatet i höst, föreslagen subvention.  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner subvention för internatet om ca 50 tkr. Subventionen kommer att 

användas till att betala bl.a. föreläsare. 

 

 

9. Studieresa till Helsingfors, Niklas och Marina 

Planeringen har inte kommit igång riktigt ännu. Robert kommer att åka till Helsingfors 

under våren 2020.  

 

Beslut 

Planeringsgruppen har med sig det i sin kommande planering av resan. 

 

10. Avtackning Torbjörn. 

 

Beslut 

Styrelsen medverkar vid avtackningen av Torbjörn som sker i anslutning till 

avslutningsmiddagen för regionprojektet. 

 

11. Hur vi får med de ”nya” in i föreningen tex Solna och Södertälje 

 

Beslut 

Frågan tas upp på chefsinternatet. 

 

12. Mötestider och platser för hösten 2019,  
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Kommande datum: 

 

 

 

17-18/10  Chefsinternat, lunch till lunch 

14/11  Stockholmstinget, heldag 

29/11  13-15, Styrelsemöte, Globen, medverkan av 

nätverksansvariga,kurskatalog 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antecknade gjorde 

 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 

 

 

 

 

 


