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Styrelsemöte FSKF den 14 maj i Stockholm – förslag till dagordning 
 

Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30.  

 

Tid: 11:00 – 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades.  

 

Närvarande: 

§§ 1 – 14 

Torbjörn Neiman 

Olle Öhman 

Staffan Jonsson  

Eva Jansson 

Berit Svedberg 

 

§§  8 - 14 
Björn Alkeby 

Ann-Britt Öhrstig 

Lina Browall 

 

§ 9 

Ola Ilstedt 

  
Anmält förhinder 

Lina Karlberg, Tina Wallgård 

 

Formella och praktiska frågor 
 

1. Arkivering av föreningens material – diskussion o beslut.  

 

Peter Wattman(PW), arkivarie från Stockholms stadsarkiv, besöker oss för att diskutera 

FSKFs möjligheter att leverera sitt – ”enskilda” – arkiv till stadsarkivet.  Vi diskuterar 

alternativen att deponera eller att donera. PW överlämnar promemoria med bilagor som 

reglerar vad som gäller vid de olika alternativen. Att donera kostar inte föreningen något. 

Ansvaret för arkivet övergår då helt till stadsarkivet och arkivet görs tillgängligt både för 

föreningen och för forskningsändamål. 

  

Beslut: Berit Svedberg (BS) får i uppdrag att tillsammans med Inger Karlsson(IK) arbeta för 

att göra handlingarna i skick för att arkivera, samt ta fram förslag till avtal med stadsarkivet. 

Staffan Jonsson (SJ) och IK ska göra motsvarande om den ekonomiska bokföringen, men den 

kommer inte att övertas av stadsarkivet. 

 

2. Anteckningar från styrelsemötet 2012-04-11  

 

Ordförande gick igenom anteckningarna från styrelsemötet den 11 april 2012, med inriktning 

på beslut och uppdrag. Flera frågor återkommer på dagens möte. 

 

Styrelsen förtydligade att de som är adjungerade kommer att bjudas in till samtliga 

styrelsemöten för att delta i del av eller hela styrelsemötet. 
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Styrelsen ska på kommande styrelsemöte godkänna vem som ska vara sammankallande i 

respektive undergrupp. Ett sådant godkännande förutsätter att styrelsen från respektive 

undergrupp fått en rapport som innehåller: 

a. Namn på den person som gruppen vill ha som sammankallande 

b. Information om på vilket sätt denne person har utsetts 

c. Förslag till hur uppdraget för undergruppen är formulerat och vilken verksamhet som 

planeras för innevarande år 

 

Ovanstående formalitet är till för att stärka undergrupperna/verksamhetsgrupperna och deras 

sammankallande i deras uppdrag som är så viktiga för FSKF. 

   

Torbjörn Neimans (TN) uppdrag om att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning och avtal 

med Ola Ilstedt och Inger Karlsson kommer att redovisas på styrelsemötet i september. 

 

På nästa styrelsemöte tas frågan upp om avtackning av Inger Karlsson vid årets sista 

styrelsemöte 

 

Kjell Karlsson har meddelat att han är villig att även tills vidare arbeta med föreningens 

kursprogram, vilket styrelsen är mycket tacksam för. 

 

Den tidigare bordlagda frågan om Hedersmedlemskap återkommer i på styrelsemötet i 

september. 

 

3. Postadress för FSKF  

 

Beslut: FSKF kommer att ha samma postadress som den som är sekreterare i styrelsen, vilket 

i år innebär följande adress: 

 

Fskf c/o Kulturförvaltningen 

att. Berit Svedberg 

Box 16113 

103 22 Stockholm 

 

BS har på styrelsens uppdrag tagit fram förslag till olika mallar för föreningens protokoll, 

brev m m, där logotype, organisationsnummer och adress finns med. Utkast till mallar 

presenterades. 

Beslut: Mall-förslagen uppskattas och godkänns med ett par små justeringar. BS återkommer 

med konkret information om hur man kommer åt mallarna. 

 

4. Ansvarig för seniorgruppen FSKF; Lars Wahlström  

 

Lars Wahlström(LW) har tidigare blivit tillfrågad av Erik Heribertson om han vill vara 

sammankallande och därmed ansvarig för seniormedlemmarna i FSKF. Han har tackat ja. 

 

Beslut:  Lars Wahlström utses till sammankallande till seniornätverket. TN meddelar honom. 

 

5. Ekonomi /dagsläget  

 

SJ redovisar läget, en budget i balans med god marginal. Kursintäkterna ser mycket bra ut. SJ 

kommer att se till att medlemsavgifterna om 12 tkr kommer in. 
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6. Adresslistor 

 

En översyn av föreningens alla adresslistor har gjorts under TNs ledning, med hjälp av de som 

är ansvariga för olika under/verksamhetsgrupper. Kulturchefslistan kommer att kompletteras 

med kultur- och fritidschefer i de fall vi saknar kulturchefsnamn.  

 

Beslut: Respektive adressansvarig ansvarar för att uppdatera och lämna information till OI. OI 

funderar över om hur uppdateringen kan ske på mest effektiva sätt; kanske på samma sätt som 

för adresslistorna för Frihand. Alternativt att alla adresslistor läggs ut på www.fskf.nu med 

OIs hjälp. Frågan återkommer till styrelsen för beslut. Se även beslut under § 9. 

 

7. Träff den 27 sep ihop med Stockholms Akademiska Forum 

 

BS informerar om en inplanerad träff med kulturcheferna i FSKF och de 6 rektorerna på 

konsthögskolorna i Stockholm. Träffen ska handla om samarbete kring kreativa näringar och 

kultur. Akademiska forum står för alla kostnader varför avgift ej tas ut för träffen. 

 
Program och inriktningsfrågor 
 

8. Verksamhetsplan  

 

TN föredrar ett utkast till VP för 2012-2013, vilket också sänts ut innan mötet. Styrelsen 

diskuterar alla punkterna och enas om att planen dels bör innehålla en övergripande skrivning 

som relaterar till föreningens uppdrag som det beskrivs i stadgarnas §§ 1-3, dels en 

aktivitetslista med uppgift om aktiviteter för de närmaste två åren och uppgift om vem som är 

ansvarig.  

 

Beslut: TN får i uppdrag att justera planen i enlighet med mötets diskussion och återkomma 

med förslag till nästa styrelsemöte. I framtiden bör årsmötet ta ställning till en 

verksamhetsplan. 

 

9. Om hemsidan, utveckling. Ola Ilstedt gästar oss.  

 

OI informerar om vad som har gjorts sedan hösten 2011. En del av det som beslutats är ännu 

inte genomfört 

Beslut: Arbetsgrupp bildas med Olle Öhman(OÖ), SJ, OI och Eva Jansson (EJ). OÖ är 

sammankallande. Arbetsgruppen ska göra en innehållsmässig översyn av hemsidan . 

Översynen ska även omfatta de nya mallarna, adresserna mm. Nytt lösenord ska eventuellt tas 

fram. Se över rubriker. Ta bort förkortningar som Frihand m m. Bättre att skriva ut 

verksamheterna, som kultur, idrott etc.  

Under diskussionen kom det även fram att OI har det tekniska ansvaret för hemsidan men vi 

behöver också fundera över vem/vilka som ska ha innehållsansvaret och vara ansvarig 

utgivare för hemsidan. Samtidigt behöver föreningen ha en lösning avseende all 

kommunikation inom föreningen. Arbetsgruppen åtar sig att även påbörja detta arbete. 

 

OI får dessutom i uppdrag att ta fram en liten lathund där det framgår hur man ska göra för att 

få in uppgifter på hemsidan. SJ får uppdraget att ta fram lathund för fakturering av kurser 

 

Gruppens arbete ska vara klart till styrelsemötet i september. 

 

 

 

 

http://www.fskf.nu/
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10. Kursprogrammet  

 

Diskussion om vissa kurser. Flera kurser har varit så populära och dragit fler deltagare att 

intäkterna ser ut att bli större än budgeterat. 

 

Beslut: Studieresa för Frihand får 10 tkr i subvention från föreningen i stället för de 

budgeterade 5 tkr. SJ gör en justering av budgeten avseende kurs 1255, och totalt.  

 

Beslut: Ny kurs förs in i programmet, enligt förslag från Ann-Britt Öhrstig (ABÖ) 

Kursen kommer att heta Fritid för personer med autism. Föreläsaren heter Cristina Dahl, 

genom Utbildningscenter Autism. Den kommer vara den 29 oktober kl 14-16 i Hörsalen, 

Tekniska Nämndhuset. Avgiften blir 300 kr. (Föreläsaren kostar 4000 kr, lokal 600 kr och 

fika 50 kr/person). ABÖ får i uppdrag att ta fram kursnummer och meddela berörda. 

 

11. Studieresa hösten 2012 
 

Höstens studieresa för styrelsen är redan beslutad att den ska gå till Bilbao. TN meddelar att 

det är problem med lämpliga biljetter till Bilbao men vi hoppas att det löser sig och styrelsen 

har kvar det som resmål. Beslut om eventuellt ändrat resmål fattas senast den 15 aug och 

kommer att ske via e-mail ”per capsulam”. TN reserverar hotell. Styrelsen diskuterar 

alternativa resmål som t ex Marseille och Maribor (Slovenien). 

 

12. Islandsresan  

 

TN rapporterar om resan som var lyckad och uppskattad.  Främst studerades Islands 

pengsystem, som är ett socialt betingat ekonomiskt påslag för att ge föräldrar som annars inte 

har råd att låta sina barn och ungdomar utöva kultur; 2 500:-/år och barn för valfri fritids- eller 

kulturaktivitet. Pengsystemet omfattar alla mellan 6 och 18 år som är mantalsskrivna i 

Reykjavik. Rapport från resan kommer att läggas ut på webben för dem som är intresserade. 

 

13. Regional idrott, dagsläget  

 

OÖ redovisar förslag till uppdragsbeskrivning för regional idrottssamverkan i Stockholms län. 

OÖ informerar även om det uppdrag som gruppen lagt ut på en utredare och som finansieras 

av de sju kommuner som är med. Diskussion om föreningen ska vara med och betala del av 

utredningen, men inget beslut fattades i frågan.  Nästa styrelsemöte ska vi besluta om 

uppdragsbeskrivningen. 

 

2013 ska alla kommuner i länet, det vill säga politiker och idrottschefer mötas i en regional 

konferens. 

 

14. Övriga frågor  

 

Fritid för alla-webben. Ann-Britt informerar om den nya webb som planeras och som handlar 

om att samla all information om fritidsaktiviteter som vänder sig till barn och unga med 

funktionsnedsättning. Stockholms stad ska driva webben och ca 10 andra kommuner har 

redan anmält sitt intresse. Föreningen ställer sig mycket positiv till initiativet. 

 

Vid anteckningarna  Justeras 

 

 

Berit Svedberg  Torbjörn Neiman 


