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Närvarande:  Niklas  Roos  af  Hjelmsäter,  Pernilla  Järverot,  Marina  Högland,  Robert  Olsson,

Elisabet  Lunde

Plats:

Tid:

Teamsmöte

Fredag  den  18 september  2020,  13:00-14:00

1.  Föregående  protokoll  lades  till  handlingarna,

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

April  2021.

Beslut:  Ärendet  bordlades

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

De  flesta  kurser  har  hittills  under  året  ställts  in  eller  genomförts  digitalt.

Beslut:  Vibeke  får  iuppdrag  att  redovisa  aktuellt  ekonomiskt  läge  på nästa  styrelsemöte.

4.  Val  av förvaltningschet/strateg  i arbetsgnupperna  samt  uppdragsbeskrivning  för

arbetsgnupperna.

Chefsmötet  gav  20/5  2020  styrelsen  i uppdrag  att  utse  förvaltningschefer/strateger  i

arbetsgnupperna  samt  att anta  uppdragsbeskrivningar  för  dessa.

Förslag  till  uppdragsbeslaivningar  föreligger  för  de tre arbetsgnipperna.

Beslut:

Pernilla  och  Niklas  får  iuppdrag  att se över  uppdragen  så att de harmoniserar  med

varandra.  Dessa  presenteras  på chefsmötet.

Till  ledamöter  i arbetsgnippen  för  kulturfrågor  utses:  Pernilla  Järverot

Järfölla(sammanka11ande)Maria  Röstberg  Upplands-Väsby,  Anneli  Fällman  Huddinge,

Lars  Palmer  Sigtuna,  David  Jonsson  Stockholm.

Till  ledamöter  i arbetsgmppen  för  idrottsfrågor  utses:  Peter  Ahlström  Stocldiolm

(samrnankallande),  Maria  Lindeberg  Södertälje,  Niklas  Roos  af  Hjelmsäter  Täby,  Fredi

Nornvall  Värmdö,  Hanna  Rydstedt  Upplands-  Bro.

Kontakt:
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Kultor-  och f:-itidsförvaltninqer
Fkertj  I<cmmun
B0X2g1

:178 23 E':ere1

Org  a nisat:onsn  u mnriev:

812000-2855

www.fskf.n'vu



Till  den  strategiska  arbetsgmppen  utses:  Petri  Peltonen  Vallentuna  (sarnmankallande),

Johan  Malmgren  Sundbyberg.

Förslag  finns  på fyra  ytterligare  ledamöter  till  den  strategiska  gbetsgnippen  som  Niklas

och  Robert  får  i uppdrag  att kontakta.

5. Öppen  fötidsverksamhet

Chefsgnuppen  beslutade  i maj  2020  att  föreningen  ska gå vidare  med  arbetsgnuppen  för

fötidsverksarnhetens  förslag  till  professionalisering  av fötidsledarrollen  samt  förslag  till

samarbete  med  Södertörns  högskola  mfl  och  styrelsen  fick  iuppdrag  att  bereda  ärendet

vidare.

6. Genomgång  av verksarnhetsplan  för  2020

Beslut:  Styrelsen  konstaterar  att av de fyra  punkterna  är två  avklarade,  ett  pågår  och  ett

skjuts  upp  till  2021  på gnund  av rådande  omständigheter.

7. Digitalisering  och  IT-frågor

Irene  Cederborg,  som  är ny  sammankallande  i funkisgruppen,  har  ställt  frågor  till

styrelsen  hur  man  ser  på ev youtubekanal  för  föreningen  där  man  kan  visa  olika  kurser.

8. Studieresa  till  Helsingfors  för  chefsgruppen  genomförs  våren  2021,  förslag  till  datum  tas

fram.

9. Chefsinternat  hösten  2020  på Lidingö.  22-23/10.

Kontakk:

fskf  c/o Elisabet  Luride
Kull:cir-  ocn  fritidsförvaltrungen
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10. Mötestider  och  platser  för  hösten  2020,

Kommande  möten:

2020

2/10

23/10

23/10

13/11

19 /11

20 /1I

10:00-12:00

12:00-13:00

Heldag

09:00-  16:00

10:00-12:00

2021

29/1  10:00-12-00

26/3  12:00  -

22-25/4

25/4

Strategiskt  chefsmöte  idrott,  digitalt

Digitalt  Chefsmöte

Styrelsemöte

En  Kulturskola  för  framtiden  (FC  och  KC)

Arbetsgnippen  återkommer  med  besked  om  hur  konferensen

kornmer  genomföras

Stockholmstinget

Styrelsemöte  med  adjungerade,  digitalt

Styrelsemöte

Årsmöte  (förslag  till  datum,  plats  meddelas  senare)

Shidieresa  för  chefsgnippen  till  Helsingfors  (förslag  till  datum)

Styrelsemöte  i anslutning  till  Helsingforsresan.

Antecknade  gjorde

Niklas  Roos  af  Hjelmsäter
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