fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
Protokoll
Tid:
Onsdag 23 januari 2019 kl. 9.00-10.00
Plats:
Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Lokal:
Stora rummet
Närvaro: Ann (Danderyd), Iréne (Botkyrka), Jenny (Sthlm), Karin
(Sthlm), Ann-Britt (Haninge), Pia (Sollentuna), Anne (Sollentuna), Malin
(Värmdö), Christofer (Södertälje), Ann-Lena (Solna), Martin
(Sundbyberg), Ida-Maria (Vallentuna), Kristian (Nynäshamn), Malin
(Sthlm), Bengt (Täby).
Dagordning
1. Dagordningen fastställdes.
2. Ordförande för 2019 fastställdes till Karin O-S Sthlm stad
3. Genomgång av föregående protokoll.
Diskussion om vilka kommuner som kan ha anläggningar gällande Paragams 1-3/11
2019.
4. Genomgång kurser 2019.
Basföreläsningen 31/1 är genomförd med 80 deltagare.
Problem med anmälningen då det går att anmäla sig i formuläret även då
anmälningsdagen gått ut och kursen är full, även problem med referensnummer då en
del fastande då vi inte har referensnummer på våra kurser. Man kan maila till
Thorbjörn då kursen är full så han kan stänga den. Annika gör en rapport till FSKS
huvudstyrelse. Kurserna går med vinst som det ser ut just nu.
5. MinFritid mässan, nytt uppdrag, upprätta projektplan våren 2109 från
styrgruppen.
Haninge, Tyresö, Stockholm stad, Järfälla och Sollentuna jobbar med en gemensam
projektplanen. Karin är sammankallande till gruppen.
6. Rapporter
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a. FSKF styrelse: 21/3 FSKF årsmöte Styrelsemöte 25/1, Annika rapporterar.
Kompiskortet. Botkyrka, Sollentuna och Vallentuna tittar och försöker få
igång det. Ida-Maria från Vallentuna är sammankallande.
b. FOMS 20-22/3 Inbjudan för FOMS konferensen är utskickad och kommer
hållas på ABBA museet.
c. NEFA Ingen information att rapportera.
d. Fritidsnätet








Nytt avtal har skall skrivas, Karin och Marcus har kontaktat varandra
med ett första möte för att diskutera ev. uppgradering 1/1 2020.
21 kommuner är med.
Styrgruppen godkänner avtal under tidig höst och Karin skickar ut till
kommunerna. DVS uppdatering av fakturaadresser sker efter
sommaren.
( Karin mejkar ut om det)
Fakturan för 2019 skickas ut i april/maj där kostnaden är 17.000:-/
kommun.
Facebook/ Instagram satsning pågår. Fler går in på Fritidsnätet via
Facebook och Instagram ett jätteuppsving.
Bildbanken känns dåligt med godkända bilder. GDPR gör att det blir
svårt. Funkis modells kan kontaktas för att använda sig av deras bilder.
Istället för bilder kan man lägga in olika loggor. En blankett för att
godkännande att finnas med på bild diskuterades. Ann-Britt tar med
underlaget som de använder till mötet i maj.

7. Övriga frågor Inga övriga frågor.
8. Nästa möte:
20-22/3 FOMS konferens i Stockholm, ev. nätverksmöte under dagarna.
23/5 kl. 09:00-12:00, Lilla konferensen i Eriksdalsbadet
Meddela om du kommer via inbjudan i Outlook.
Får du förhinder kontakta Karin Olsson Sandberg, 073- 921 25 08
Vid pennan
Marianne Kraemer-Eriksson, Upplands-Bro
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