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2019-11-29

Protokoll FSKF styrelsemöte 2019-11-29
Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högland,
Robert Olsson,
Adjungerade: Annica Dahlborn, Ingela Hermansson, Maria Lindeberg, Linda Örneblad,
administratör Vibeke Bildt

Plats:
Tid:

Idrottsförvaltningen, Globen, Palmfältsvägen 5
Fredag den 29/11 kl. 13:00-15:00.

1. Linda Örneblad, Huddinge är ny sammankallande för nätverket idrottsanläggningar och
hälsas välkommen liksom föreningens administratör sedan 2018, Vibeke Bildt.
2. Genomgång av föregående protokoll.
Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna.
3. Vibeke Bildt, ny administratör för föreningen, presenterar sig. Hennes uppdrag är att
stödja föreningsarbetet administrativt dvs ansvara för planering och uppföljning av
kursutbudet, webben och ekonomin.
Beslut: Redovisningen noteras och uppdraget godkänns
4. Ekonomisk rapport, bokslut för år 2019 samt genomgång av kursbudget för 2020.
Vibeke redovisar det ekonomiska läget.
För kurserna och fakturering av dessa ber Vibeke att nätverksansvariga anger sig själv på
fakturor i nätverken så Vibeke ser vilken kurs som avses.
Beslut:
Redovisningen godkänns.
Fortsatta diskussioner får visa vilken grad av subvention som kurserna ska ha.
5. Inför arbetet med kursprogrammet för år 2020
Respektive nätverksansvarig redovisar läget för kursplaneringen.
Maria, idrottschefsnätverket:
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För 2020 planeras Chefsseminarium och idrottsmöten som svarar mot det mer
övergripande uppdraget om kunskapsspridning.
Annika, funktionsrättsgruppen: Kurslistan är klar, det blir många nya kurser, dock är inte
datumen spikade.
Robert Kulturskolan: Jelena är inte närvarande men Robert rapporterar om det uppdrag
som chefsgruppen gav om ett gemensamt seminarium för förvaltningschefer och
kulturchefer och som Jelena deltar i.
Ingela, kulturnätverket: Kursutbudet är klart men datum ej spikade. Två seminarier, två
nätverksträffar, studieresa. FSKf deltar på Museernas vårmöte och håller där i en punkt
om hur man kan samverka i en region om kulturmiljö och konstfrågor.
Ytterligare barnkulturträff i södra delen av länet samt föreläsningar om offentlig konst.
Pernilla, kulturchefsnätverket:
Två nätverksträffar är planerade till april och oktober. En arbetsgrupp tittar på uppdraget.
Linda, idrottsanläggningar:
Kursutbudet är klart, att spika datum återstår. Tre ordinare nätverksträffar planeras.

Beslut: Redovisningen noteras.
Om Torbjörn får kursutbudet före den 10/12 lägger han in det i planeringen.
Bra om datum spikas tidigt, det går alltid att ändra.
6. Nätverkens uppdrag
Styrelsen har under året diskuterat uppdrag och bemanning av nätverken och specifikt
kring idrotts- och kulturchefsnätverken kontra idrottsanläggningar och kulturnätverket..
Pernilla och Maria konstaterar att strukturerna ser mycket olika ut och det behöver
klarläggas vad som är strategiskt och vad som är rena kursutbudsfrågor.
Annika presenterar ett nytt förslag till uppdrag där benämningen föreslås ändras till
funktionsrättsfrågor.
Beslut: Uppdraget till nätverket funktionsrättsfrågor tas upp i samband med styrelsens
möte i januari.
Pernilla och Maria återkommer med förslag till hur de olika nätverken inom idrott och
kultur ska formeras.
1. Studieresa till Helsingfors för chefsgruppen.
Beslut: Arbetsgruppen återkommer med datum snarast.
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7. Övriga frågor
Marina lägger fram fråga om kommunerna i Stockholms län kan delta och stödja
programmet om Stockholms stad ansöker om SFKs årskongress 2021. Ansökan för
2021bör vara inne före sommarn 2020.
Beslut: Styrelsen är positiv till förslaget och tar upp frågan i chefsmötet i mars.
8. Pernilla har från regionens kulturförvaltning fått fråga om deras tidsplanering för
diskussioner med kommunerna i fyra olika kluster under v.7-8 krockar med aktiviteter
inom FSKF
Beslut: Styrelsen konstaterar att datumen inte krockar med några chefsmöten som är
inplanerade av FSKF. Styrelsen har inga invändningar mot indelningen i kluster och
föreslår att Täby, Järfälla, Stockholm och Haninge är värdkommuner för de olika klustren.
Pernilla återkopplar till regionen.

2. Mötestider och platser för 2020,

Kommande möten:
2020
10/1 12:00 – 16:30
Styrelsemöte, VP2020
27/3 13:00 – 15:30
Chefsmöte i Botkyrka konsthall, start med lunch kl 12:00
27/3 16:00 - 17:00
Årsmöte i Botkyrka konsthall
Konstituerande möte för styrelsen, direkt efter stämma
Ca 17:00
Gemensam middag
17/4 13:00 - 15:00
Styrelsemöte, idrottsfövaltningen
3/6 14:30 - 16:00
Styrelsemöte med adjungerade, idrottsförvaltningen
3/6 16:00 – ca 17:30 Chefsmöte, idrottsförvaltningen, därefter AW

Antecknade gjorde

Ordförande

Elisabet Lunde

Niklas Roos af Hjelmsäter
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