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2020-01-07

Protokoll FSKF styrelsemöte 2020-01-10
Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Robert Olsson, Elisabet Lunde.
Marina Högland har anmält förhinder.
Plats:
Idrottsförvaltningen, Globen, Palmfältsvägen 5
Tid:
Fredag den 10/1 kl. 13:00- 15:30

1. Genomgång av föregående protokoll.
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.
2. Ekonomisk rapport, bokslut för år 2019 samt genomgång av kursbudget för 2020.
Beslut: Då Vibeke inte deltar i mötet skickar hon en ekonomisk rapport till styrelsen för
granskning inför upprättandet av verksamhetsberättelsen.
3. Kursprogrammet för år 2020
Beslut: Styrelsen konstaterar att programmet är klar och levererat.
4. Nätverkens uppdrag
Styrelsen har under året diskuterat uppdrag och bemanning av nätverken och specifikt
kring idrotts- och kulturchefsnätverken kontra idrottsanläggningar och kulturnätverket.
Pernilla Järverot och Maria Lindeberg fick i uppdrag att föreslå hur de olika nätverken
inom idrott och kultur ska formeras. De har konstaterat att strukturerna ser mycket olika ut
och det behöver klarläggas vad som är strategiskt och vad som är rena kursutbudsfrågor.
Förslag till process och arbetssätt för föreningens nätverk
-

-

-

De tidigare kultur- och idrottschefnätverken, tillsammans med en ny övergripande
arbetsgrupp, bildar tre strategiska arbetsgrupper: Kultur - Idrott - Övergripande
strategisk.
Föreningens roll som samtalspart gentemot regionen i respektive fråga tydliggörs och
underlättas genom dessa strategiska arbetsgrupper.
Chefsgruppen diskuterar vilka aktuella strategiska frågor som arbetsgrupperna bör
bevaka/ta initiativ till på det årliga chefsinternatet. Dessa frågor bildar då också
underlag till kommande års verksamhetsplan.
Arbetsgrupperna för Kultur och Idrott samordnar och förankrar uppdrag och arbete
med respektive underliggande nätverk. Därmed underlättas kommunikationen dem
emellan om olika initiativ och förslag inom både strategiska frågor och om kursutbud.
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Beslut: Styrelsen godkänner förslag till ny organisation och process för föreningens
nätverk med tre strategiska arbetsgrupper inom Kultur, Idrott och övergripande
strategiska frågor.
Förslaget föreläggs chefsgruppen med uppdrag till styrelsen att utse
förvaltningschefer/strateger i dessa.
Förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgrupperna Kultur och Idrott tas fram av Pernilla
och Maria för beslut i styrelsen.
Uppdrag till arbetsgruppen för Övergripande strategiska frågor tas fram av styrelsen alt.
en arbetsgrupp och beslutas av chefsgruppen. De kontakter som tagits, under 2019, inom
arbetsgruppen Fritid för ungdomar är en av utgångspunkterna för det fortsatta arbetet.
5. Annika föreslog på styrelsemöte i november ett reviderat uppdrag till nätverket
funktionsrättsfrågor som styrelsen beslöt hänvisa till dagens möte.
Beslut: Förslag till reviderat uppdrag till nätverket funktionsrättsfrågor godkänns.
6. Verksamhetsplanen för 2020.
Styrelsen gick igenom verksamhetsplan 2019 den 27 september och beslutade att det i
verksamhetsplan för 2020 ska vara färre men mer övergripande områden att arbeta med.
Med utgångspunkt från detta samt med förslaget till en tydligare organisation och process
med nätverken föreslår styrelsen fyra strategiska frågor för föreningen under 2020.
1. Föreningen ska under 2020 sjösätta ny struktur och process för föreningens
nätverksarbete med syfte att få större tydlighet och bli en tydlig regional
motpart.
2. Föreningen ska under 2020 sätta en ny struktur för en övergripande strategisk
arbetsgrupp bl a med uppdrag att bevaka och ta initiativ inom området Fritid för
ungdomar med attraktiva och främjande fritidsaktiviteter.
3. Föreningen ska under 2020 arbeta med utmaningar och möjligheter för
framtidens kulturskola med fokus på uppdrag, tillgänglighet och breddat
deltagande. Gemensamt seminarium med kulturskolechefer arrangeras.
4. Föreningen ska under 2020 utveckla fler regionala samarbeten inom Idrott med
utgångspunkt från den metodutveckling som gjorts.
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7. Arbetet med bokslut och verksamhetsberättelse.
Styrelsen konstaterar, vid uppföljning av verksamhetsplan 2019, att uppdragen fullföljts
samt att fortsatt arbete inom ett antal områden fortgår.
Verksamhetsberättelsens beskrivning av nätverkens, styrelsens och chefsgruppens arbete
under året bör vara i sammanfattande form och med fördel hänvisa till de olika
minnesanteckningarna för genomförda möten på föreningens hemsida.
Beslut: Nätverkssamordnarna, sekreteraren och ordföranden skriver kort om nätverkens,
styrelsens och chefsgruppens arbete samt slutord och skickar till Vibeke senast 20200215.
Vibeke sammanställer den ekonomiska och slutliga redovisningen som föreläggs styrelsen
innan handlingarna läggs ut senast två veckor innan årsmöte.
Ordföranden påminner medlemmarna om årsmötet.
8. Övrig fråga
Styrelsen går igenom dokumentation från nätverken på hemsidan.
Beslut: Nätverkens minnesanteckningar bör ligga på föreningens hemsida. Vibeke är
ansvarig för hemsidan som nätverken kan kontakta.
9. Mötestider och platser för 2020,
2020
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, idrottsförvaltningen Stockholm
22/4 – 25/4
Resa för förvaltningschefer till Helsingfors
3/6 14:30 - 16:00
Styrelsemöte med adjungerade, idrottsförvaltningen Stockholm
3/6 16:00 – ca 17:30 Chefsmöte, idrottsförvaltningen, därefter AW

Elisabet Lunde
Sekreterare

Kontakt:
fskf c/o Elisabet Lunde
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekerö kommun
Box 201
178 23 Ekerö

Niklas Roos af Hjelmsäter
Ordförande

Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu

fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Kontakt:
fskf c/o Elisabet Lunde
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekerö kommun
Box 201
178 23 Ekerö

Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu

