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Till:  Niklas  Roos  af  Hjelmsäter,  Pernilla  Järverot,  Elisabet  Lunde,  Marina  Högland,  Robert

Olsson,  Vibeke  Bildt

Plats:

Tid:

Teamsmöte

Fredag  den  23 september  2020,  12:00-13:00

l.  Föregående  protokoll.

2. Aktualisering  och  val  av samordnare  i nätverken.  Ersättare  för  Ingela  Hermansson  till

April  2021.

: Styrelsen  avvaktar  med  val  av ny  samordnare.  Ingela  kvarstår  tills  vidare.

3. Ekonomi  och  kurser,  genomgång  av  aktuellt  ekonomiskt  läge.

Vibeke  gick  igenom  det  aktuella  ekonomiska  läget.  Föreningen  redovisar  ett

underskott  just  nu  på 40  tkr.  Ett  underskott  som  delvis  förklaras  av de särskilda

omständigheter  som  råder  under  2020.  Endast  tre  kurser  har  genomförts  och

fakturerats.  De  flesta  kurser  har  ställts  in  eller  skjutits  fram.

Funkisgruppen  har  framfört  en förfrågan  om  stöd  för  att  kunna  genomföra  en kurs  som

visat  sig  vara  dyrare  än man  räknat  med.

Beslut:  Den  ekonomiska  rapporten  läggs  till  handlingarna.

Niklas  fåriuppdrag  att  ytterligare  ta reda  på  fakta  ang  funkisgnippens  önskan  om  kurs

men  styrelsen  godkänner  att de redovisar  ett  visst  underskott.

4.  Återstående  frågor  ang  uppdragsbeskrivning  för  arbetsgnupperna.

Styrelsen  konstaterar  att arbetsgnipperna  har  fått  i uppdrag  att  återkomma  med  ev.

synpunkter  på uppdragen.  Viktigt  att de noterar  att deras  uppdrag  är att  initiera  och

uppmärksarnma  aktuella  strategiska  frågor  inom  området  och  inte  fungera  som  styrgrupp

för  nätverken.

Beslut:  Informationen  noteras.

Kon[a!ct:

fskf  c/o Elisabet  Lunde
Kultur-  «idi  fritidsfrirvaltriiriocri
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5. Inspel  till  verksamhetsplan  2021.

Visst  inspel  till  VP  21 kom  upp  på chefsmötet.  I övrigt  har  arbetsgnupperna  i uppdrag

att  till  styrelsen  komma  med  förslag  till  strategiska  fokusområden  till  VP21.

En  av orsakerna  till  att  de tre  arbetsgnipperna  inrättats  är att föreningen  behöver  bli  en

tydlig  part  gentemot  regionen  i ett  antal  strategiska  frågor.  Styrelsen  konstaterar  därför

att  ett  inspel  till  VP  21 är hur  komrnunernas  samverkan  med  regionen  kan  utvecklas

och  vilka  frågor  som  är centrala.

6. Digitalisering  och  IT-frågor  från  chefsmötet

Styrelsen  diskuterade  en rad  IT-frågor:

- Att  föreningens  hemsida  är aktuell  och  uppdateras  är centralt  för  föreningen.

- En  ev. Youtubekanal  för  föreningens  kurser  måste  underhållas  och  ev andra

lösningar  som  inköp  av digitala  utbildningar  bör  övervägas.

- Digitalisering  kornmer  påverka  verksamheten  mycket  framöver  och  bör  ev.

lyftas  in  som  strategiskt  utvecklingsornråde

7. Övriga  frågor  från  chefsmötet

Inga  övriga  frågor  från  Chefsmötet.

8. Fråga  om  föreningens  logga

Funkisgnuppen  har  ställt  fråga  till  styrelsen  om  deras  namn  kan  skrivas  under  föreningens

logga  på olika  utskick  för  att fa en tydlighet  i vem  som  skickar  ut.

9.  Styrelsens  sarnmansättning

Styrelsen  konstaterar  att det  kommer  bli  förändffigar  i Styrelsens  sammansättning

komrnande  år och  förslag  på nya  ledamöter  skickas  till  valberedningen.

Beslut:  Infornnationen  noteras.

Kontakt:

{skf c/o Elisabet  Lunde
Kultur-  cich  frihdsfötvaltriinoeri

Ekerö  kommun

Box  201

178  23 Ekcro

C,'1cga n :saUons  n u ryat nier  :

812000-2855

vvww.fskf.  tyu



10. Nästa  möte

Nästa  möte  är den 20/11  med  de adjungerande.  Styrelsen  ska då ta ställning  till

kursprogram  för  2021.  Vibeke  kan gärna  vara  till  hjälp  för  de nätverksansvariga.

: Nätverken  bör  i god  tid  innan  styrelsemötet  komrna  med  förslag  till  kurser.

Kommande  möten:

2020

20/11  10:00-12:00  Styrelsemöte  med  adjungerade  - kursprogem

2021

29/1  10:00-13:00

26/3  12:00  -

22-25/4

25/4

Styrelsemöte,  Ekebyhovs  slott,  Ekerö  inkl  lunch

Årsmöte,  fysiskt  iBotkyrka  alt. digitalt

Helsingforsresa  alt. digitalt  chefsmöte  en av dagarna.

Styrelsemöte  i anslutning  till  Helsingforsresan.

Elisabet  Lunde

Sekreterare

'>)i[(o t-s4ltÅ=
Norik1arao,sraRnoaoes af Hjelmsäter
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