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        Mötesanteckningar från   den 11 juni 2013  

               På  Ekebyhovs Slott på  Ekerö.    Närvarande var: Inger Ekerö, Kenneth   

                  Skarpnäck,  Carina Lidingö, Jenny Värmdö och Diana koordinator.  

 

1. Mötesformalia  ( Kenneth ordf. Jenny skrev) 

2. Rapporter om läget i den egna kommunen/skolan: 

Lidingö: Utifrån Livstillstudien har nya grepp tagits för att nå nya ungdomar ej ännu frälsta, i 

form av arrangemang (Mosebacke,We are Stockholm etc), mer rörlighet! Lidingö Rockfestivalen: 

130 band fr hela Sverige för 26:e året i rad, final på Elverket.  Man har startat en ny mötesplats: 

IRIS (hbtq gård), öppet på söndagar på en befintlig gård. Det kommer ungdomar från hela 

Stockholm.  

Arbetar för att göra KUL/ROLIG verksamhet!  Grupp som arbetat med ”Vad ska vi sluta, börja 

med ?” utifrån Lidingö stads mål. 

Ekerö: Det är mer att göra för cheferna, utökade ansvarsområden. Vi tänker mer utåtriktad 

fritidsverksamhet. Har anställt två fritidsledare som ska vara ”flygande” med ansvar för att göra 

verksamhet för ungdomar på och utanför gården. Anställt en teaterledare som lyfter 

verksamheten med olika verksamheter.  Verksamheten skall bli mer rörlig, bli mer flexibel och 

möta ungdomars önskemål, vidga ungdomars perspektiv ex armbrytning. Startar upp ny 

verksamhet för äldre ungdomar i höst, trainee moduler (4 st) på 19 veckor (men ej OCN- det tar f 

lång tid). Spännande! 

Värmdö: ska till hösten ta ett grepp kring uppdrag och  mål för verksamheten för att tydliggöra 

uppdraget.  

Skarpnäck: Nygammalt arbetslag fr hösten: Kajsa J och Diana tillbaka. Det är en större andel 

sökande till fritidsledarlinjen med bra kompetens och kvalitéer, tar in 23 st , jämn fördelning 

mellan kön, fler äldre killar/män än tidigare år. Diana har besökt Navesta fritidsgård i Norrköping 

som har 30-årsjubileum. De har arbetat med  gårdsdemokrati som bas nästan hela tiden (Diana  

utvärderade dem i slutet på 80-talet) och fortfarande!  (http://frinavet.fritidsgardarna.nu) 
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3. Hur går vi vidare med  temat  ”Utåtriktat arbete”?     

Det blir en Heldag den 23 OKT  för styrgruppen och  ledare. OBS nytt datum!   ABF huset bokat. 

Innehåll: En work-shop med erfarenhetsutbyten  för fritidsledare/arbetsledare( 3-5 

fritidsledare/kommun) för att formulera  fördelar/metodet/organisation kring utåtriktat arbete..  

Vad vill vi göra, vad kan vi göra, vad vill vi visa/lära? Vi bjuder in Staffan igen.  

Lästips: ”Överenskommelsen” (www.overenskommelsen.se) överenskommelsen mellan 

regeringen, idéburna organisationer samt SKL.   

OBS ! Fritidsforums konferens på liknande tema veckan före – se kalendariet. 

 

4. ”Ungdomsinfo på nätet” - 

               Ska vi söka EFS projekt? Möjlighet finns att söka ”förprojekt” gällande Mobilitet i Europa  och               

               Ungdomsinfo på nätet .Mötet samtalar om värdet av detta?  – finns behovet, har vi   

                möjlighet/resurser etc? Inget beslut. 

                Youth work mobil 2.0.(För att uppdatera FL m behov av kunskaper i Soc.media)  Ansökan är  

                inne, Skarpnäck FHSK står som sökande och svar om ev deltagande inom kort. Lidingö, Värmdö  

                och Tyresö har anmält att få delta om projektet blir av.   

                Projektägare är Tyskland. 

 

5. Nätverk för Yrkesetik och validering  

Projekt gruppen har inte träffats. Jens har mailat ut förfrågan till KC-medlemmar ang intresse för 

validering och ev  antal intresserade fritidsledare. Svar skulle lämnas 10/6.  

När det gäller diskussionen om  Yrkesetik  såg vi ett behov att revidera och plocka upp 

Analysmodellen under kommande period.  En halvdag där vi börjar arbetet med att formulera en 

gemensam Yrkesetik  för KC  beslutades. Det får bli en ½ dag i november. Arbetsgruppen måste 

träffas för att ta fram en ram och innehåll för dagen. Margareta/Österåker är sammankallande. 

 

6. Medlemsrekrytering – Det fanns inga rapport om  kontakter med ev nya medlemmar. Vi  bör 

göra nya påstötningar inför hösten. Beslöts att erbjuda ett  provmedlemskap i höst. När vi spikat  

kalendarium för hösten  kan vi bjuda in nya intressenter  att delta. 

 

7. Inkludering av funktionsnedsatta . Diana rapport från vårt seminariet den 14 maj där Marcus 

Blomqvist från Attention föreläste. Han hade med en film som visade hur organisationen och 

http://www.overenskommelsen.se/
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ungdomarna arbetade utifrån sina styrkor. Flera deltagare uttryckte ett önskemål om ett nätverk 

i KC i ämnet. Diana kallar dessa för att få igång nätverket till hösten.  Intresset för ett  

uppföljningsseminarium var också stort. Beslöts att arrangera ett sådant den  25/9 ABF huset. 

Fokus blir då  på erfarenhetsutbyte och metodhandledning, för de som har grundkunskaperna 

motsvarande det som togs upp på det första seminariet. Vi bjuder in Attention igen för 

handledning. 

 

8. Höstens arbete – övrigt 

Diskuterades möten och övrigt arbete för hösten 2013. Då uppslutningen på dagens möte var 

relativt liten beslöts att ha en fast punkt på dagordningen under hösten :  

”Till Verksamhetsplanen 2014 ”  -  för att kunna ha en färdig VP vid årsskiftet.  

                VI diskuterade också behovet av att aktualisera Analysmodellen/främjande arbetet . Kanske  

                behöver den skrivas om lite och  nya medarbetare behöver få kännedom om den. Kanske kan vi  

                ha en  ”KC-introdag ” för nya medarbetare våren  2014? 

 

9. Rapporter:  

 OCN  är inte nedlagda men skall omformas till något nytt… Huvudmannaskapet ändrat. 

Fortsättning följer... KC´s medlemsskap vilande 

 Det har varit ett studiebesök från utbildningsdepartementet på Skarpnäcks fhsk. 

Diana och Kenneth informerade från studiebesöket. Departementet arbetar med en ny 

ungdomspolitik. De vill ha samtalspartner/input. Diana informerade dem om att KC finns och 

gärna deltar i en sådan diskussion.  

 KID Kunskapsutveckling I Dialog kommer under 2013  arbeta för samverkan mellan sektorn 

och forskningsanknytning med universitet och andra aktörer. 

Man  vill starta Kunskapsnoder på tre platser. Inget på gång i Stockholm – finns för lite 

samverkan på gång..(se bilaga) 

 

10. Övriga frågor 

Kenneth  frågande om det finns behov av en  vikariepool/timmis-bank inom KC? Behov finns 

men hur organisera/administrera? Kanske kan man  arvodera elev i åk 2 på skolan som kan 

lägga upp och sköta detta digitalt. Kenneth tar med frågan.  
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11.  Avslutning 

Mötet tackar Ekerö för ett toppen värdskap, fantastiskt väder, god lunch och fika!  

Glad sommar till alla KC´s medlemmar! 

 

 

                   KC Kalendarium hösten  2013    

   

 

   

 

 

14-15 okt:  http://www.fritidsforum.se/kurser/478/community-work-20 

 

Tisd 17/9 kl 13-17   Styrgrupp  Postmuseet 

Onsd 25/9    kl  9-12   Seminarium: 
Erfarenhetsutbyte kring  
Inkludering av  funk-
tionsnedsatta . Forts 
 

ABF-huset 

Fred 18/10 kl       9-12   Styrgrupp  

Må- Ti     14-15   okt Fritidsforum konf: 
Områdesarbete 2.0 

Göteborg 

(se nedan) 

Torsd 23/10 kl   9-16   Seminarium: 

Utåtriktat arbete 

Styrgruppen +  ngr 

FL/kommun 

 

ABF-huset 

Fred 22/11 kl 9-12 Styrgrupp  Postmuseet 

Torsd 28/11    Kl 9-12 Seminarium  om  

Yrkesetik 

ABF-huset 

 27-28  nov Ungdomsstyrelsens  

Rikskonferens 

Sthlm. Tema 

ungdomsarbetslöshet 

http://www.fritidsforum.se/kurser/478/community-work-20

