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Årsmöte 2021 
Datum:  26 mars 2021 

Tid:  kl. 14:00  

Plats:  Digitalt via Teams 

Dagordning 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av funktionärer för årsmötet

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Två justeringsmän tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2020, sid 3 ff

5. Revisorernas berättelse för 2020, se sista sidan

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år

8. Val av tre ledamöter på två (2) år och två ledamöter på ett (1) år

9. Val av två revisorer för en tid av ett (1) år och en för en tid av två (2) år

10. Val av en revisorssuppleant för en tid av två (2) år

11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

12. Inkomna motioner

13. Fastställande av medlemsavgift.

Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer
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14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 och budget för 2021 

15. Förslag ändring av stadgar med utökning av antal styrelseledamöter, 

se sid 14

15. Aktuell information från styrelsen

16. Avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2020 
 
Styrelsen 
Ordförande Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 
Vice ordförande Marina Högland, Stockholm 
Kassör, Robert Olsson, Stockholm 
Sekreterare Elisabet Lunde, Ekerö 
Övrig ledamot Pernilla Järverot, Järfälla 
Adjungerade ledamöter:  
Linda Örneblad, Huddinge 
Irene Cederborg, Botkyrka 
Emelie Joachimsson, Sollentuna 
Petri Peltonen, Vallentuna   
Jelena Veljkovic, Stockholm 
Peter Ahlström, Stockholm 
Vibeke Bildt, administratör 
 
Samordnarna för nätverken har adjungerats till två av styrelsens möten. 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var det 
konstituerande 
mötet. Några frågor som diskuterats och beslutats är: 
 

• Gemensamt för nätverken att kurser är inställda på grund av pandemin. Nån kurs 
har genomförts digitalt liksom nätverksträffana 

• Förslag till verksamhetsplan för 2020 som förelades årsmötet 2020. 
• Uppföljning av verksamhetsplan 2020 
• Ny organisation för nätverken med tre arbetsgrupper som förelades chefsmötet. 
• Uppdragsbeskrivning och bemanning av tre arbetsgrupper 
• Digitalisering och IT-frågor 
• Årsmötet 2020 samt gemensamma chefsträffar genomfördes digitalt. 
• Planerade studieresor samt chefsinternat ställdes in. 
• Initiativ till kartläggning i länet med anledning av pandemirestriktioner. 

 
Revisorer 
Anders Mebius, Nacka och Johan Malmgren, Sundbyberg 

Valberedning 
 
Petri Peltonen, Vallentuna 
Rolf Johanson, Salem 
 
Medlemmar 
Alla kultur- och fritidschefer eller motsvarande inom Stockholms län är medlemmar i 
föreningen 
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som huvudrepresentanter för sina förvaltningar, liksom företrädare för Region Gotland. 
Antalet 
kommunmedlemmar är nu 27 och antal seniormedlemmar 24?. Genom FSKF:s nätverk och 
dess 
förgreningar deltar mångfalt fler i föreningens alla olika sammankomster och utbildningar. 

 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2020 
Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2020-05-28 

 

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. 
 

Ny struktur med tre arbetsgrupper för vardera kultur, idrott och strategiska 
frågor har beslutats med tillsättning av sammankallande och bemanning. 

2. Föreningen ska under 2020 sätta en ny struktur för en övergripande 
strategisk arbetsgrupp med bl a nätverket för funktionshinderfrågor som 
undergrupp och med uppdrag att bevaka och ta initiativ inom området 
Fritid för ungdomar. 

 
Arbetsgrupp tillsatt med uppdrag att initiera aktuella strategiska frågor 
inom funktionshinderområdet, fritid för ungdomar, kvalitet och styrning 
samt andra övergripande strategiska frågor inom kultur och fritid. 
 

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. 
 

På grund av pandemin har uppdraget senarelagts till hösten 2021. 

 
4. Föreningen ska under 2020 utveckla fler regionala samarbeten inom Idrott 

med utgångspunkt från den metodutveckling som gjorts. 
 

Inga ytterligare samarbeten har utvecklats i stället föreslås fler regionala 
samarbeten inom kultur. 

 
 

Ekonom i 
Bokslutet för 2020 visar ett resultat som är knappt 800 000 kr lägre jämfört 2019. (84 550 kr 
2020 och 874 785 kr 2019). Diskrepansen kan i sin helhet förklaras av pandemin och de 
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därmed inställda kurserna/föreläsningarna. Se vidare balans- och resultatrapport sist i 
handlingarna. 
 
Föreningens interna utvecklingsprojekt  
 
Styrelsen har under året diskuterat uppdrag och bemanning av nätverken och specifikt kring 
idrotts- och kulturchefsnätverken kontra idrottsanläggningar och kulturnätverket. 
Strukturerna ser mycket olika ut och det fanns ett behov att klarläggas vad som är 
strategiska frågor och vad som är rena kursutbudsfrågor. 
 
Chefsmötet beslutade den 20 maj 2020: 

 

- 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 beslutar, på det årliga chefsinternatet, aktuella strategiska frågor 
som arbetsgrupperna bör bevaka/ta initiativ till. Detta ingår i föreningens 
kommande 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. 

 

Därefter har styrelsen beslutat om uppdrag samt bemanning av arbetsgrupperna. 

 

Kurs- och konferensverksamhet 
2020 års kursverksamhet har i princip varit inställd pga pandemin. Det som genomförts 
redovisas under respektive nätverk 
 
Årsmötet och årets chefsmöten 
 
Årsmötet  
Årsmötet hölls digitalt den 29 maj. På mötet deltog 18 chefer  Inga veteraner var inbjudna.  
 
Chefsmöten 
 
Under året har föreningen haft tre digitala chefsmöten.  Utöver dessa har tio kortare digitala 
chefsmöten ägt rum om effekter och riktlinjer för kultur- och fritidsverksamheterna under 
pandemin. 

 
Chefsgruppen har under året bl a diskuterade följande punkter: 
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• Ny struktur för nätverken samt tre nya arbetsgrupper. 
• Verksamhetsplan 2020 samt förslag till verksamhetsplan 2021 
• Digitalisering och IT-frågor 
• Diskussion om plattform för utbyte av erfarenheter under Corona  
• Innebörden av den gemensamma regionala inriktningen – ”Samordning av stängning 

av icke samhällsviktig kommunal verksamhet med anledning svårt läge i pandemin” 
  

De olika nätverken 
Kulturchefsnätverket 
Under året har översyn av nätverk och samordning av nätverksarbetet genomförts. 
Kulturchefsnätverket har därför tagit fram ett nytt uppdrag och bildat en tydligare 
arbetsgrupp med förvaltningschefer, som strategiskt samordnar och samarbetar med övriga 
kultur-nätverk. 
Nätverket har under året planerat två strategiska nätverksträffar, men bara en har kunnat 
genomföras, digitalt. Vårens nätverksträff ställdes in med anledning av Coronapandemin. 
Den 16 oktober arrangerades ett Kulturstrategiskt forum med tema Barnkonventionen samt 
Corona och kulturen, med 22 deltagare från 18 kommuner. Mötet hölls i plattformen Zoom 
och processleddes av Järfällas demokratiutvecklare i samarbete med barnrättsstrateg. Temat 
Corona och kulturen leddes av Region Stockholm kultur och resulterade i bra diskussioner 
som tagits vidare av arbetsgruppen i fortsatta möten. 
Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (Järfälla) med arbetsgrupp bestående av 
Anneli Fällman (Huddinge) Lars Palmér (Sigtuna), Maria Röstberg (Upplands-Bro) och David 
Jonsson (Stockholm utsedd av fch). 
 

Verksamhetsberättelse för Kulturskolenätverket 
2020 var ett mycket annorlunda år även i kulturskolesverige, men chefsnätverket har lyckats 
genomföra 3 träffar under året, en fysisk och två digitala. 

Länsträff 7/2-2020 i Sollentuna 

Alla samlades på Sollentuna kulturskola och fick en fin visning av lokalerna och presentation 
av kulturskolan.  

Man diskuterade status för gemensam vikariepool och vilka kommuner som skulle se nytta i 
att använda den funktionalitet som finns i Recrutos plattform. 

Kulturrådet informerade och svarade på frågor kring kulturbidraget och statistikinsamling. 

Film Stockholm och Slöjd Stockholm hade presentationer. 
 
Det har samtalats om Regionalt Hälsoprojekt och Kulturskola för alla, att genom samverkan 
mellan sju kommuner i regionen erbjuda kulturverksamhet för barn och unga med 
funktionsvariationer.  
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Samarbete kring talanger - Stockholm informerade om SUSO samt behovet av att senast till 
sommaren 2020 hitta en praktisk lösning för finansiering och hur verksamheten bör fortleva. 
Av diskussionen framkom att frågeställningarna är desamma som tidigare, frågan är hur 
kommer vi vidare? Informationen och marknadsföringen gentemot kulturskolorna och 
eleverna är svag, få känner till verksamheten och ser den inte som strävansmål. Förslag 
framkom om att göra ett större omtag för att få fram ett tydligt och koncept/upplägg som 
fler kan engagera sig för och som kan möjliggöra en långsiktig finansiering.  
 
Länsträffen 8/5-2020 i Salem blev inställd. Istället satta man igång ”regionala mejlrundor” 
med anledning av coronaläget, snabba avstämningar och erfarenhetsutbyte blev vardag och 
ett mycket praktiskt forum att snabbt stämma av kring vissa frågor: hur man exempelvis 
iakttar FHM:s rekommendationer i respektive kulturskola, frågor kring skyddsutrustning, 
distansundervisning och evenemang. 

Under hösten hade nätverket 2 digitala närverksträffar i Teams som också spelades in för 
dokumentation. 

16/10-2020 Teams 

Presentation av 3 regionsövergripande Kur-projekt:  
Riktad funkisverksamhet, projektägare Sundbyberg (medverkande Lidingö, Järfälla, 
Vallentuna, Danderyd, Solna, Tyresö). Projektet sneglar på Stockholms resurscenter och hur 
man skulle kunna skapa något liknande med utgångspunkt från vad medverkande 
kommuner redan har att erbjuda.  
En gränslös kulturskola, projektägare är Solna (medverkande Lidingö, Järfälla, Vallentuna, 
Danderyd, Sundbyberg, Tyresö). Projektet har haft styrgruppsmöte för att definiera 
uppdraget samt tagit fram en uppdragsbeskrivning för projektets projektledare (annonsen 
visades för mötets närvarande deltagare).  

KulturskoleKÖKET, projektägare Täby (medverkande kommuner Vallentuna, Sollentuna, 
Danderyd). Projektet siktar på att ta fram och genomföra ett antal gemensamma aktiviteter 
inom konstformerna, musik, bild, teater och dans. Aktiviteter som ger sociala och kulturella 
möten mellan eleverna från de olika kulturskolorna.  

Presentation av vikariepool (Botkyrka)  
Sju kommuner har tecknat avtal för att använda den nya tjänsten för vikariepoool (Botkyrka, 
Haninge, Järfälla, Vallentuna, Ekerö, Solna, Täby). Initialt har det varit lite olika 
frågeställningar som hanterats bland annat kring avtalsskrivning och Biträdande avtal/GDPR. 

Diskussion i grupper Corona-kulturskolan 

11/12-2020 Teams 

Tema: Kulturskolan i coronatider och framåt.  
Samtal om distansundervisning, livestream, film, sociala medier: Vad gör vi och hur gör vi 
det? Inspirerande exempel och utmaningar. Kort presentation från Sundbyberg som 
använder sociala medier som en utökad möjlighet att nå ut till flera och hur man utvecklat 
filmandet i undervisningen. 
följt av gruppdiskussion.  



8 

Arbetsuppgifter för personal i stängd verksamhet. Några kulturskolor med exempelvis 
pedagoger i grundskolan har fått andra arbetsuppgifter, så som planering inför våren, 
distansundervisning, producera digitalt material, filmproduktion. Några har under perioder 
även lånat ut personal till annan verksamhet (äldreomsorgen).  
Hur påverkas Kur-satsningar? Flera KUR-projekt kunde fortgå enligt plan, några projekt har 
förskjutits i tid mot HT21.  
Hur hantera ekonomiska konsekvenser? Ökade vikariekostnader för vissa skolor. Även fått 
betala tillbaka del av terminsavgifterna. Oro kring att tappa elever och svårare att rekrytera. 
Färre elever p g a mindre gruppstorlekar.  
Övriga utmaningar maa Corona?  
Ledaruppdraget påverkas, hur hålla ihop och motivera när stor del av verksamheten sker på 
distans. Hantera personalens oro. Många nya och bra lärdomar! 

Verksamhetsberättelse för nätverket för funktionsrättsfrågor 2020. 
Nätverket består av representanter från 24 kommuner i StorStockholm. Under året har det 
både slutat några pg a pensionsavgång men också kommit till nya medlemmar. Vidare ingår 
ett undernätverk, Nefa som består av personal och ansvariga för fritidsgårdar särskilt riktade 
till barn och unga med funktionsnedsättningar. Nefa deltar med en representant i våra 
möten. Till vissa möten bjuds hela Nefa-nätverket in. 

Samordnare för nätverket under 2020 var först Annika Dahlborn, Järfälla, som senare 
lämnade över till Iréne Cederborg, Botkyrka. Karin Olsson Sandberg, Stockholm, var 
mötesordförande under första delen av året och lämnade sedan över till Malin Bernt, 
Stockholm. 

Under året som präglats mycket av pandemin och där vår målgrupp är särskilt utsatt har 
allas vårt arbete förändrats väldigt mycket. Vi har fått försöka hitta andra former för 
aktiviteter. Digitala aktiviteter har ökat mycket men även utomhusaktiviteter på ett annat 
sätt än tidigare. Där är utbytet i nätverket mycket väsentligt och där vi kan dela erfarenheter 
men även tipsa varandra om olika aktiviteter och sätt att arbeta.  

De digitala mötena har också gjort det lättare att mötas eftersom vi sluppit ibland ganska 
långa resor vilket sparat vår tid. Vi tror att vi framöver kommer fortsätta med den 
mötesformen ganska mycket men att vi givetvis också vill ses fysiskt ibland. 

Under 2020 har det hållits 5 protokollförda möten, 3 under våren, 23/1, 27/3 och 28/5 varav 
1 digitalt. Under hösten har vi haft 2 protokollförda digitala möten 2/9 och 11/11 samt en 
dag den 14 okt med studiebesök och planering i Värmdö. Vi besökte deras fritidsgård 
Tomtebo där man har en riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättningar på 
deras fritidsgård som också är en ordinarie fritidsgård. Till mötet den 11 nov hade vi bjudit in 
en representant från regionen, Anita Hjelm för att diskutera kring samverkan. Erika Dahlin 
från Myndigheten för Delaktighet gästade oss också med en dragning om sin rapport ”Aktiv 
fritid”. 

Vi har under året haft 5 olika arbetsgrupper som jobbat med specifika frågor.  
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Mötesplatser för unga vuxna och vuxna: De har undersökt hur det ser ut med mötesplatser 
för unga vuxna och vuxna i Stor-Stockholm. Syftet är att skaffa kunskap och utveckla arbetet 
för unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättningar. 

Digitala gruppen: Digitala gruppen har börjat arbeta med att skapa digitala utbildningar som 
ska kunna användas av t ex föreningar, fritidsgårdar, olika organisationer och kommuner där 
man vill lära sig mer om olika funktionsnedsättningar. Den första utbildningsfilmen som 
gjorts handlar om intellektuell funktionsnedsättning. 

Inkluderande fritidsverksamhet: Den här gruppen har jobbat med hur man ska kunna jobba 
mer inkluderande på ordinarie fritidsgårdar för att personer med funktionsnedsättningar ska 
känna sig välkomna. 

Vägen till fritid: Den gruppen har varit vilande en stor del av året pg a pandemin. Gruppens 
syfte är att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att ta sig till och från 
aktiviteter.  

Passalen: Passalen som är en förening som startades i Göteborg har för avsikt att utöka sin 
verksamhet till StorStockholm. Ett antal kommuner har visat intresse för att starta ett 
samarbete med Passalen. Haninge har sedan drygt ett år tillbaka ett IOP-avtal med Passalen. 
Passalens syfte är att hjälpa barn och unga att ta del av fritidsaktiviteter som finns i ordinarie 
verksamhet på t ex fritidsgårdar, bibliotek osv. 

Fritidsmässan: Fritidsmässan skulle genomförts i norrort under hösten men pg a pandemin 
fick den ställas in. 

Kurser: Kursplaneringen har fått ändras en del pga pandemin. Vissa kurser har gjorts om till 
digitala. 

De kurser som genomförts är: 

Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning den 27 jan på Eriksdalsbadet.  
42 personer deltog i utbildningen. 

Kurs om Sexualitet och funktionsnedsättning ägde rum 4 september. 

NPF-kursen genomfördes digitalt den 11 november 2020, ca 50 personer deltog 

Kurs om att informera om kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska flyttas fram till 
februari 2021. 

En digital basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning skulle hållits i december och 
flyttas fram till mars 2021.  

Verksamhetsberättelse för arbetsgruppen för idrottschefsnätverket 2020 
Arbetsgruppen för idrottschefsnätverket har under året bestått av: 

Maria Lindeberg, Södertälje (sammankallande tom 18 sep 2020) 

Peter Ahlström, Stockholms stad (sammankallande from 19 sep 2020) 

Marina Högland, Stockholms stad 
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Niklas Roos af Hjelmsäter, Täby 

Hannah Rydstedt Nencioni, Upplands-Bro 

Fredrik Nornvall, Värmdö 

Cinnika Beiming, RF-SISU Stockholm 

Roger Vintemar, RF-SISU Stockholm 

 

Gruppen har haft fem möten sedan FSKFs förra årsmöte den 28 maj. Frågor som har 
avhandlats är bland annat coronapandemins påverkan på idrotten och regionala 
anläggningar, befintliga och potentiella nya anläggningar. I den sistnämnda frågan är ett 
förnyat förankringsarbete bland chefer och politiker en fråga vi ser som viktig att jobba 
vidare med. 

 

Konferens 9 oktober 

Den stora frågan för gruppen har varit temat för den konferens som genomfördes den 9 
oktober 2020, Brott mot idrottens värdegrund och kommunala regler. Konferensen blev 
välbesökt och återkopplingen från flera deltagare har varit positiv. Syftet med konferensen 
var att presentera en möjlig modell för kommuner att hantera anmälningar om osund 
verksamhet i föreningslivet. Målet är att kommuners medarbetare ska bli tryggare i att 
hantera sådana fall, som ofta kan vara känsliga, svårbedömda och skapa oro, konflikt och 
medial bevakning. Ett annat mål är förstås att kommunerna ska bli ett bra stöd för förbund 
och föreningar i deras arbete med att säkerställa att de erbjuder en sund verksamhet för 
barn och ungdomar.  

 

En arbetsgrupp bestående av Peter Ahlström, Malin Andersson (Täby), Camilla Johansson (RF 
SISU Sthlm) och Malin Nyberg (Värmdö) har tagit fram ett underlag för regionens kommuner 
att använda i sitt implementeringsarbete. Nätverket kommer att följa upp kommunernas 
arbete under 2021. 

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar  
Verksamhetsberättelse 2020 

Nätverket har under året haft tre nätverksträffar där Nacka och Täby varit värdar. Vid årets 
nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 23 deltagare från 17 kommuner.  

 

Totala antalet kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 23, vilket innebär att 
uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) är uppfyllt. Däremot har 
inte antalet kommuner som deltagit (26 st.) uppnåtts. 23 kommuner är dock desamma från 
förra året. 
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Två nätverksträffar genomfördes digitalt. En ansvarade Täby för och den andre ersatte den 
kombinerade konferens och studieresa som skulle ha gått till Linköping/Norrköping. Sista 
nätverksmötet ställdes in då arbetsbelastningen var allt för hög på grund av det rådande 
läget med pandemin.   

 

Nätverket har under året genomfört en kurs. Nätverket är i övrigt aktivt och de ordinarie 
träffarna kompletteras med ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan 
kommunernas representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att 
ha kontakt med berörda specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna.  

 

I arbetsgruppen för 2020 har följande personer ingått, samordnare Linda Örneblad och 
sekreterare Maria samt valberedningen bestående av Pierre Nystedt, Thomas Johansson och 
Jenny Holmberg. 

 

Genomförda kurser 

 

Sjöisar 

Genomfördes 

 

Studieresa för boknings- och administrativpersonal 

Inställd 

 

Studieresa för inom- och utomhuspersonal 

Inställd 

 

Studieresa för nätverksansvarig  
Inställd, det finns en planering dock för besök till Linköping och Norrköping. 

  

Erfarenhetsutbyte för ismakare.  

Inställd 
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FSFK:s veteraner  
Veterannätverket har 32 medlemmar (oförändrat jämfört med 2019). På grund av pandemin 
har inga aktiviteter genomförts under 2020. Veterannätverket representerar 19 av länets 26 
kommuner; Södertälje, Sigtuna, Nykvarn, Vaxholm, Ekerö och Salem saknar representation. 
Så fort pandemin är över drar verksamheten igång. Samordnare för nätverket är Erik 
Heribertson, före detta kultur- och fritidschef i Täby. 

 
Slutord 2020, 
Året blev ett år då inte mycket var sig likt. Pandemin påverkade kultur- och fritidsområdet i 
stor omfattning, liksom den påverkade övriga samhället. Efter att i början av året fått ställa 
in mycket av områdets verksamheter började verksamheterna ställa om med andra 
lösningar. Uttrycket ”ställa inte in ställ om” myntades! De digitala kliv som kultur- och 
fritidssektorn tog under 2020 är omfattande och kommer att komplettera sektorn i det 
framtida arbetet. Många av kultur- och fritidslokalerna stängde ner fysiskt eller hade 
begränsad verksamhet. Trots det så ökade tillgängligheten och tjänsterna som erbjöds till en 
del grupper som tidigare haft svårt att göra fysiska besök i och med att olika digitala- och 
leveranstjänster erbjöds grupperna.  

Invånarna i Stockholmsregionen är verksamma på olika sätt i fler än en kommun. Det gjorde 
att det inledningsvis under pandemin blev otydligt för invånarna varför verksamheter var 
stängda i vissa kommuner för att vara öppna i andra. Ett viktigt samarbete inom ramen för 
FSKF startade för att så långt som möjligt samordna de insatser som kommunerna satte in 
för att begränsa smittan. I och med att FSKF redan var en väl fungerande förening så kom 
samarbetet igång snabbt vilket gjorde att information snabbt kunde utbyttas när så krävdes. 
Allt med syfte att skapa tydlighet för invånarna i Stockholmsregionen.  

De begränsningar som infördes på kultur-och fritidsområdet under pandemin skapade stort 
engagemang hos föreningar och allmänhet om att snabbt återöppna. Det blev stort 
påverkanstryck på många av det offentliga samhällets funktioner t.ex. från media, 
föreningsliv och allmänhet. Kultur- och fritidsfrågorna hamnade i ett fokus som området inte 
tidigare varit vant vid. 

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen bland personal inom kultur- och 
fritidssektorn. Här fyller föreningens nätverk en mycket viktig roll. Genom nätverken sker 
många prisvärda utbildningar samt kunskapsöverföring som är en viktig del för utvecklingen 
inom regionens kultur- och fritidsverksamheter. På grund av pandemin uteblev många av de 
planerade utbildningarna. Tack till alla samordnare och kursansvariga som trots svåra 
omständigheter hållit nätverken igång.  

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens 
verksamhet under år 2020. Tack till alla aktiva chefer/medlemmar i alla nätverk, tack till 
nätverkssamordnarna och kursanordnarna, tack också, Vibeke Bildt för arbetet med 
administration, ekonomi och webb. Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som 
bedrivs inom föreningen. /Slutord av Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande 2021-02-26  
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Niklas Roos af Hjelmsäter   Elisabet Lunde  Marina Högland 
ordförande    sekreterare   vice ordförande 
 
Robert Olsson  Pernilla Järverot  Emelie Joachimsson  
Kassör    ledamot   adjungerad 
 
Linda Örneblad,  Irene Cederborg,  Petri Peltonen,    
Adjungerad   Adjungerad   Adjungerad  
 
Jelena Veljkovic,   Peter Ahlström  
Adjungerad    Adjungerad   
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Styrelsens förslag till justering av stadgar  
Tas upp och beslutas på årsmötet 2021-03-26 
(Nuvarande stadgar beslutades vid årsmötet 2013-03-21) 

 

Förslag till strykning: strykning 
Förslag till ändring/tillägg: ändring 

 

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) 

Stadgar  

Syfte och ändamål 

§ 1 Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer är en regional samverkansgrupp för 
kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Gotlands 
kommun. 

§ 2 Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan inom kultur, idrott och fritid. 
Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till 
kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.  

§ 3 Inom föreningen kan bildas undergrupper (nätverk) inom föreningens intresseområden. 
Medlemmar i dessa undergrupper har inte medlemskap i föreningen, men kan medverka till 
och delta i det kursutbud som föreningen varje år presenterar, och på andra sätt bidra till en 
verksamhetsutveckling inom föreningens intresseområde. Styrelsen godkänner och 
fastställer undergrupper vars verksamhet ska redovisas i föreningens verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. 

Medlemskap 

§ 4 Medlemskap beviljas kommunal förvaltningschef eller motsvarande inom kultur, idrott 
och fritid i Stockholms län samt Gotlands kommun och har rösträtt vid årsmötet. Om 
medlem lämnar sin befattning upphör medlemskapet i föreningen. 

§ 5 Medlem som gjort långvariga insatser som medlem i föreningen, exempelvis varit 
ordförande i föreningen under flera perioder, kan av årsmötet utses till hedersmedlem. 
Hedersmedlem inbjuds att delta på årsmötena, men saknar rösträtt. 

§ 6 Medlem som gått i pension som medlem i föreningen kan bli veteran i föreningen. 
Veteraner har medlemskap, men saknar rösträtt. Veteraner inbjuds att delta på årsmöten. 

Medlemsavgift 

§7 Medlemsavgift betalas årligen med det belopp som fastställs av årsmötet. Avgiften ska 
vara betald före kalenderårets utgång. Medlem som inte betalat avgiften inom fastställd tid 
har förverkat sitt medlemskap. Hedersmedlem och veteran betalar en lägre medlemsavgift, 
som fastställs av årsmötet. 
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Möten 

§ 8 Föreningens årsmöten ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen 
beslutar. Datum för årsmötet ska senast den 1 januari meddelas på föreningens hemsida. 
Kallelse till årsmötet ska skickas ut genom e-post eller på annat direkt sätt anslås senast två 
månader i förväg. Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast den 31 januari. 
Handlingar till årsmötet – motioner med styrelsens yttrande, styrelsens förslag, 
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och valberedningens förslag – ska skickas ut 
senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 9 Utöver årsmötet hålls årligen minst två chefsmöten till vilka förvaltningschefer eller 
motsvarande bjuds in. 

§ 10 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1 Fråga om mötet utlysts i tid  

2 Val av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande 
b.  Sekreterare 
c. Två (2) justerare tillika rösträknare 

 
3. Fastställande av dagordning och röstlängd 

4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

5 Revisorernas berättelse 

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7 Val av ordförande för föreningen på ett (1) år 

8 Val av halva antalet två (2) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

9 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

10 Val av två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett(1) år, varav en väljs till 
ordförande 

11 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 

12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

13 Övriga ärenden som stadgeenligt väckts av medlem eller styrelsen  

§11 Vid såväl årsmöten som styrelsesammanträden fattas beslut med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal gäller ordförandes röst som utslagsröst. Vi personval avgör lotten. 

Styrelsen och förvaltning 

§ 12 Styrelsen består av ordförande och fyra (4)  fem (5) övriga ledamöter. Styrelsen har 
därutöver möjlighet att på förslag från föreningens undergrupper (nätverk) adjungera en (1) 
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ledamot från respektive undergrupp till styrelsen. Adjungerade ledamöter har förslagsrätt 
men inte rösträtt i styrelsen. 

§ 13 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

§ 14 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. 

§ 15 Kalenderåret utgör räkenskapsår. 

Extra årsmöte 

§ 16 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 
minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. 
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse till 
årsmötet ska skickas ut genom e-post eller på annat direkt sätt anslås senast tre veckor i 
förväg. 

Stadgeändring  

§ 17 Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut med två tredjedels majoritet på ett 
ordinarie årsmöte. 

Upplösning 

§ 18 Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut om detta fattas vid två på varandra 
följande ordinarie årsmöten. 

§ 19 Föreningens tillgångar fördelas vid upplösning på de kommuner som då är 
representerade i föreningen. 

------------------------------- 

Förslag till justerade stadgar föreslås antas på årsmötet 2021-03-26 
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Balansrapport 2020 
Balansrapport 
Stockholms kultur- & fritidschefer 
Bokslut 202012 tom ver A 52, B 1, J 3 

  Sida 1 av 1Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-
31 

        
  ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO 
  200101 201201-201231 =>201231 
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Fordringar       
1510 Kundfordringar 98 600,00 -9 000,00 9 400,00 
Summa fordringar 98 600,00 -9 000,00 9 400,00 
x       
Kassa och bank       
1930 Företagskonto 135 725,11 -8 648,00 184 210,61 
Summa kassa och bank 135 725,11 -8 648,00 184 210,61 
x       
Summa omsättningstillgångar 234 325,11 -17 648,00 193 610,61 
x       
SUMMA TILLGÅNGAR 234 325,11 -17 648,00 193 610,61 
x       
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL       
Eget kapital       
2060 Eget kapital 9 777,00 0,00 9 777,00 
2069 Årets resultat 85 882,36 18 655,50 104 537,86 
2091 Balanserat vinst/förlust -325 252,49 0,00 -325 252,49 
2098 Vinst/förlust föregående år 17 327,02 0,00 17 327,02 
Beräknat resultat 0,00 -22 362,00 0,00 
Summa eget kapital -212 266,11 -3 706,50 -193 610,61 
x       
Kortfristiga skulder       
2440 Leverantörsskulder -24 257,00 24 257,00 0,00 
2999 OBS konto 2 198,00 -2 902,50 0,00 
Summa kortfristiga skulder -22 059,00 21 354,50 0,00 
x       
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -234 325,11 17 648,00 -193 610,61 
x       
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Resultatrapport 2020 
Resultatrapport   

Stockholms kultur- & fritidschefer 
Bokslut 202012 tom ver A 52, B 1, J 3 

      Sida 1 av 1Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31 

                
  DENNA 

PERIOD 
OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF%   

  201201-201231   =>201231   =>191231     
RÖRELSEINTÄKTER               
Försäljning               
3000 Kursintäkter 17 000,00 100,00 73 750,00 87,20 859 984,50 8,60   
3100 Medlemsavgifter 0,00 0,00 10 800,00 12,80 14 800,00 73,00   
Summa försäljning 17 000,00 100,00 84 550,00 100,00 874 784,50 9,70   
x               
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 17 000,00 100,00 84 550,00 100,00 874 784,50 9,70   
x               
RÖRELSEKOSTNADER               
Material och varor               
4106 Konferens- och seminariekostnad -5 500,00 32,40 -57 878,00 68,50 -848 965,31 6,80   
4600 Övriga kostnader -5 152,50 30,30 -5 152,50 6,10 0,00 0,00   
Summa material och varor -10 652,50 62,70 -63 030,50 74,50 -848 965,31 7,40   
x               
Bruttovinst 6 347,50 37,30 21 519,50 25,50 25 819,19 83,30   
x               
Övriga externa rörelseutgifter               
6071 Representation, avdragsgill 0,00 0,00 -468,00 0,60 -4 938,00 9,50   
6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 0,00   
6230 Datakommunikation & webb 0,00 0,00 -10 625,00 12,60 -10 625,00 100,00   
6250 Postbefordran 0,00 0,00 0,00 0,00 -450,00 0,00   
6350 Förluster på kundfordringar 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 0,00   
6490 Övr förvaltningskostnader 0,00 0,00 -360,00 0,40 0,00 0,00   
6530 Redovisningstjänster -2 641,00 15,50 -26 916,00 31,80 -63 497,00 42,40   
6540 IT-tjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00   
6570 Bankkostnader 0,00 0,00 -1 806,00 2,10 -2 074,00 87,10   
Summa övriga externa rörelseutgifter -2 641,00 15,50 -40 175,00 47,50 -92 359,00 43,50   
x               
Utgifter för personal               
7535 Skattinbetalning 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 166,00 0,00   
Summa utgifter för personal 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 166,00 0,00   
x               
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -13 293,50 78,20 -103 205,50 122,10 -954 490,31 10,80   
x               
Rörelseresultat 3 706,50 21,80 -18 655,50 22,10 -79 705,81 23,40   
x               
Resultat efter finansiella poster 3 706,50 21,80 -18 655,50 22,10 -79 705,81 23,40   
x               
Extraordinära poster               
8750 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,00 0,00   
Summa extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,00 0,00   
x               
Resultat efter extraordinära poster 3 706,50 21,80 -18 655,50 22,10 -79 911,81 23,30   
x               
Resultat före skatt 3 706,50 21,80 -18 655,50 22,10 -79 911,81 23,30   
x               
ÅRETS RESULTAT 3 706,50 21,80 -18 655,50 22,10 -79 911,81 23,30   

 




	Årsmöteshandlingar2021.pdf
	Dagordning
	Verksamhetsberättelse för år 2020
	Styrelsen
	Revisorer
	Valberedning
	Medlemmar
	Uppföljning av verksamhetsplan för 2020
	Ekonom i
	Föreningens interna utvecklingsprojekt
	Kurs- och konferensverksamhet
	Årsmötet och årets chefsmöten
	Årsmötet
	Chefsmöten

	De olika nätverken
	Kulturchefsnätverket
	Verksamhetsberättelse för Kulturskolenätverket
	Verksamhetsberättelse för nätverket för funktionsrättsfrågor 2020.
	Verksamhetsberättelse för arbetsgruppen för idrottschefsnätverket 2020
	Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
	FSFK:s veteraner
	Balansrapport 2020
	Resultatrapport 2020


	johmalmg_2021-03-09_16-44-11[1589]

