
Protokoll  chefsmöte  23/10  2020
Plats:  Digitalt  via  Teamslänk

Tid:  23/10,  kl 10:OO-11:OO

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

Anneli  Fällman,  Lottie  Palmborg,  Rolf  Johansson,  Anders  Mebius,  Hannha  Rydstedt-

Nencioni,  Petri  Peltonen,  Lars  Palmer,  Johan  Malmgren,  Maria  Rostberg,  Adam  Person,

Håkan  Arfwedson,  Fredrik  Nornvall,  Helena  Hellström,  Inger  Lundin,  Linda  Peltonen,  Hans

Martin  Akleye,  Anna  Corbett,  John  Svensson,  Elisabet  Lunde.

1. Nya  kollegor

Niklas  hälsar  nya  kollegor  i länet  välkomna  till  föreningen:  Hans-Martin  Akleye  är ny

kultur-  och  fritidschefi  Nynäshamn,  Linda  Peltonen  ny  lcultur-  och  fritidschef  i

Haninge,  John  Svensson,  kulturchefi  Lidingö  och  Hanna  Andersson  fötidschefi

Lidingö  har  ersatt  Åke  Sköld.

Helena  Hellström,  ny  kultur-  och  fötidsdirektör  i Botkyrka  anslöt  senare  till  mötet.

Beslut:  Informationen  noteras.

2. Anna  Bohman  Enmalm,  Region  StocU'iolm,  presenterar  utkast  till  regionala

fo1kbildningsstrategi  och  drog  huvuddragen  till  förslagen  som  kommer  gå på remiss

till  kommunerna  efter  att regionens  kulturnämnd  behandlat  ärendet.

3. Nätverkens  uppdrag

Chefsmötet  beslutade  den 20 maj 2020  om  tre nya  strategiska  arbetsgnipper:  Kultur  -

Idrott  - Övergripande  strategisk.  Samtliga  dessa arbetsgrupper  är nu  besatta  av

förvaltningschefer  och  dessa presenterades  på mötet.

Arbetsgruppen  för  kultur

Pernilla  Järverot  (sammankallande)

Maria  Röstberg

Anneli  Fällman

Lars  Palmer

David  Jonsson

Arbetsgruppen  för  idrott

Peter  Ahlström  (sammankallande)

Maria  Lindeberg

Marina  Högland
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NikJas  Roos  af  Hjelmsäter

Fredä  Nornvall

Hannha  Rydstedt  Nencioni

Arbetsgruppen  för  övergripande  strategier  (frifunk,  ungdomsfrågor  mm)

Petri  Peltonen  (sammankallande)

Johan  Malmberg

Anders  Mebius,

Adam  Person,

Inger  Lundin,

Eva Stenstam

Styrelsen  har  tagit  fram  förslag  till  uppdragsbeskrivningar  för  dessa  som  överlämnats  till

gnipperna.  Pernilla  presenterade  dessa  översiktligt.

En  av  uppgifterna  för  arbetsgrupperna  är att  bevaka/ta  initiativ  till  aktuella  strategiska

frågor  kommande  år  som  bildar  underlag  för  kommande  års  verksamhetsplan.

: Arbetsgmpperna  far  i uppdrag  att  återkomma  med  ev. synpunkter  på  uppdragen.

4.  Aktualisering  av  verksamhetsplan  för  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 övergiipande  strategisk

arbetsgnipp  med  bl  a nätverket  för  funktionshinderfrågor  som  undergnupp  och

med  uppdrag  att  bevaka  och  ta initiativ  inom  området  Fritid  för  ungdomar.

3.  Föreningen  ska  under  2020  arbeta  med  utmaningar  och  möjligheter  för

framtidens  kulturskola  med  fokus  på  uppdrag,  tillgänglighet  och  breddat

deltagande.  Gemensamt  seminariiun  med  kulturskolechefer  arrangeras.

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

utgångspunkt  från  den  metodutveckling  som  gjorts.

. Chefsgnippen  konstaterar  att  punkt  l och  2 genomförts.  Punkt  3, seminarium  om

kulturskola  skjuts  upp  till  augusti  2021  pga  för  få anmälda  och  rådande  restriktioner  för

möten.  Punkt  4 kompletteras  med  fler  regionala  samarbeten  inom  kultur.

5.  Digitalisering  och  IT-frågor

Frågor  har  ställts  till  styrelsen  hur  man  ser  på  ev  youtubekanal  för  föreningen  där  man  kan

visa  olika  kurser.
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6. Verksarnhetsplan  2021

Chefsgnippen  diskuterar  olika  inspel  'för VP  21.

För  den strategiska  arbetsgnippen  kornmer  ungdomsfrågan  fortsatt  vara  central  med  de

kontakter  som  tagits  med  MUCF,  SKR,  Södertörns  högskola  mfl.  Andra  punkter  som

kom  upp  var  upphandlingsfrågor  inom  kultur  och  kvalitetsnätverkets  uppdrag.

. De  nya  arbetsgi'upperna  uppmanas  kornma  med  förslag  på strategiska

frågeställningar  som  inspel  till  VP  2021 utifrån  sina  uppdrag.  Medlemmarna  i övrigt

bollar  in  till  arbetsgnipperna  alt. till  styrelsen.

Styrelsen  tar  fram  ett förslag  till  VP  21

7. Studieresa  till  Helsingfors

Tidigare  planerad  resa  våren  2020  har  styrelsen  föreslagit  till  våren  2021.

Chefsgnippen  konstaterar  att det troligen  kommer  finnas  restriktioner  för  möten  även

under  våren  2021.  Vi  får  vara  beredda  på att genomföra  digitala  möten  även  under

våren  2021.

Beslut:  En  outlookinbjudan  läggs  till  22-25  april  för  ev. resa  till  Helsingfors.  Som

alternativ  till  resa  koinrner  chefsmöte  äga rum  under  någon  av dessa  dagar.

Möten  och  platser  för  2021

26/3  12:00  -

22-25/4

Årsmöte,  fysiskt  iBotkyrka  alt. digitalt

Förslag  datum  Helsingforsresa  alt. digitalt  chefsmöte  en av

dagarna.

]  NJC'l'=-}"C='=(!'!-
Elisabet  Lunde

Sekreterare

Niklas  Roos  af  Hjelmsäter

Ordförande
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