
Program SFK:s årskonferens
23-25 augusti 2016
Lunds Stadshall, Stortorget Lund

Lund är en stad full av kontraster! Här blandas tusenårig historia med morgon-
dagens möjligheter. Bland kullerstenar och korsvirkeshus samsas den medeltida 
stadskärnan med moderna byggnader och innovationsmiljöer. Universitetet och 
studenterna präglar förstås staden. Men Lund är inte bara studenter, forskning 
och Domkyrkan. Lund är kultur, musik, idrott och fritidsliv! Ja, nästan allt faktiskt, 
förpackat i den lilla stadens praktiska format!

Välkomna till Lund på årets Årskonferens vilken arrangeras av SFK, Sveriges  
Fritids- och Kulturchefsförening i samarbete med Lunds kommun. 

Sista anmälningsdag:
22 juli 2016

Deltagaravgift:
Medlemmar i Sveriges, fritids- och kulturchefsförening, SFK: 3.900 kr exkl moms.
Övriga: 4.300 kr exkl moms
Politiker: 4.300 kr exkl moms.

Anmälan sker via anmälningsformulär som finns på www.fritid-kultur.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före konferens debiteras avgift enligt inbjudan.
Ersättare får sättas in.



Tisdag 23 augusti 
Dagens tema: Sverige mitt i världen
13.00 Lunds kommun och SFK hälsar välkommen

13.10 - 14.00 Pojkarna och de ensamma poliserna  
Föreläsare: Katia Wagner
I fjol sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. I media utmålas de ofta som lögnare och 
problemmakare. I kommunerna saknas många gånger kunskap om nykomlingarna. Samtidigt försvin-
ner flera hundra varje år. Många faller offer för människohandel. De nordafrikanska gatubarnen lever i 
tomrum, där de inte får stanna men inte heller kan skickas tillbaka.
Plötsligt dök de upp på gatorna, mitt i Stockholm. Många hade rymt från boenden ute i landet. De 
två poliserna Christian och Mikael insåg att de måste hitta nya metoder för att få barnens förtroenden. 

Journalisten och författaren Katia Wagner har i flera år granskat och berättat om ensamkommande 
barn i Sverige och Europa. I sin nyutkomna bok skildrar hon poliserna som gjort barnens liv till sin 
angelägenhet och några av barnen som lever i en parallell verklighet.

14.00 - 14.20 Kaffe

14.20 - 15.20 Tillsammans mot våldsbejakande extremism 
Föreläsare: Daniel Norlander
Våldsbejakande extremistiska handlingar, i andra ord terrorism, utgör inte bara ett hot mot dem som 
utsätts. Det är också en attack på de grundläggande demokratiska värden som bygger vårt samhälle. 
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka och 
stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. 
Det är viktigt att kommunen tar på sig ledartröjan i det lokala förebyggande arbetet och att samverkan 
mellan aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle i befintliga strukturer blir 
utgångspunkten.  

Daniel Norlander är polis med mångårig erfarenhet från Göteborgs förortsområden samt analys och 
kartläggning inom Polisens underrättelsetjänst. Sedan 2014 är han huvudsekreterare för den statliga 
myndigheten Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

15.20 - 15.30 Kort paus

15.30 - 16-30 Syrien och flyktingarna 
Föreläsare: Hanin Shakrah
Under de senaste åren har Hanins egen familj drabbats av händelseutvecklingen i Syrien. Flera av 
hennes familjemedlemmar har sökt sig över havet, satt sig i gummibåtar och börjat nya liv i Europa och 
bland annat i Sverige.

Hanin Shakrah har sin bakgrund inom juridik, mänskliga rättigheter och journalistik. Hon arbetar för 
närvarande som journalist på SVT där hon arbetat med flera produktioner, bland annat Kristallenvin-
nande Fosterland under två säsonger.

16.30 - 17.00 Paneldebatt kring dagens ämne   
Moderatorer: Oliwer Karlsson och Amanda Pettersson, Lunds ungdomsombud

17.15 - 18.15 Politikerdebatt  
Moderator: Katia Wagner

17.15 - 18.15 Årsmöte SFK 

19.30 Middag med lätt underhållning, Festsalen, Grand Hotel Lund 



Onsdag 24 augusti 
Dagens tema: Flickors förutsättningar för idrottande
8.30 - 9.00 Kulturinslag
Möt Gipomusic, projektet som stöttar unga tjejer på väg att ta det första steget ut i musiklivet. Tanken är att de ska få 
vägledning och stöd av erfarna personer inom musikbranschen. Irya Gmeyner, artist och låtskrivare, är initiativtagare till 
Gipomusic tillsammans med musikern & producenten Povel Olsson och konsertarrangören och managern Pange Öberg. 
Gipomusic fick Lunds kommuns innovationsstipendium 2015. 

9.00 - 9.45 Flickor i och om idrott 
Föreläsare: Susanna Hedenborg
Idrotten är könsuppdelad. I många idrotter tränar flickor och pojkar inte ihop och sällan tävlar de mot 
varandra. Pojkar och flickor ägnar sig också åt olika idrotter. Men det finns de som bryter mot stereo-
typa mönster. I den här föreläsningen talar Susanna Hedenborg, utifrån flickors egna berättelser om 
idrotten, om idrotten ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Varför är ridsporten dominerad av flick-
or? Hur kommer det sig att många tonåringar, flickor tidigare än pojkar, väljer bort föreningsidrotten?  

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och forskar om ungdomars 
idrottsintresse.  

9.45 - 10.15 Kaffe

10.15 - 11.00 Tjejers förutsättningar inom ridsport och annan idrott 
Föreläsare: Karin Mattsson Weijber
Den svenska idrottsrörelsen är unik på många sätt. 3,2 miljoner personer är medlemmar i 
någon av landets 20 000 idrottsföreningar. Idrottsföreningarna i sin tur är medlemmar i något av de 71 
olika specialidrottsförbund som tillsammans bildar Riksidrottsförbundet.
Är idrotten tillgänglig för alla? Hur ser flickors och kvinnors möjligheter ut? Vilka faktorer påverkar del-
tagandet i idrotten, och varför är det viktigt att så många barn och ungdomar som möjligt får chansen 
att hitta sin idrott? 

Karin Mattsson Weijber var Riksidrottsförbundets ordförande under tio år, 2005-2015, den första 
kvinnliga någonsin. Idag är Karin bl. a styrelseordförande för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB samt World 
Championship Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB.

11.00 - 11.20 modererat samtal mellan Karin Mattson Weijber och Susanna Hedenborg

11.20 - 11.30 Kort paus

11.30 - 12.00 Nytt bidragssystem i Lunds kommun- arbetsprocess och resultat 
Föreläsare: Mikael Johansson och Anna Sigurgeirsdottir
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan den 1 januari 2016 nya och reviderade bidragsformer. De nya bidragen bygger 
på en gränsöverskridande syn mellan kultur, idrott och fritid och tanken är att stödet ska ge ”Mer möjligheter för fler”.  
Alla som söker och erhåller bidrag ska följa den gemensamma värdegrunden. Lärande, utbyte av erfarenheter och dialog 
ska genomsyra värdegrundsarbetet. En viktig del av de nya bidragsformerna är stöd till ungas egen organisering.

Mikael Johansson, utvecklingsstrateg idrott och Anna Sigurgeirsdottir, verksamhetsutvecklare ungdomspolitiken, kultur- 
och fritidsförvaltningen Lunds kommun

12.00- 13.00 Lunch 

Eftermiddagen består av aktiviteter  1. Traditionsspåret
via de olika spåren. 2. Nutidsspåret
Samtliga spår utgår från Stadshallen. 3. Innovationsspåret
 4. Studiebesök på Flyinge Kungsgård

19.00- 22.30 Middag med lättare underhållning på restaurang Höjdpunkten



Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1

Torsdag 25 augusti 
Dagens tema: Ledarskap
8.30 - 8.45 Nästa års värdkommun presenterar sig

8.45 - 9.30 DIY (Do It Yourself)! Att använda begränsningar som en grund för norm-
kreativitet
Föreläsare: Erik Hannerz
Följ med på en resa genom punk, graffiti och skateboard mot frågor som rör jämlikhet, erkännande, 
motstånd, ansvar, samtycke och inkludering. En resa som vilar på normkreativitet: att närma oss det 
annorlunda och alternativa utifrån vad det gör med utövaren, snarare än själva handlingarna i sig. Vi 
låter detta stå som grund för att etablera aktiverande och engagerande angreppssätt där människors 
egna intressen utgör grunden för utveckling och förändring. 

Erik Hannerz är doktor i sociologi och sedan 2014 verksam vid Sociologiska Institutionen, Lunds  
Universitet samt sedan 2013 även Faculty Fellow vid Center for Cultural Sociology, Yale University. Han är en av Sveriges 
främsta experter på subkulturer.  

9.30 - 10.00 Manligt, kvinnligt och henligt ledarskap 
Föreläsare: Chris Schenlaer
En medarbetare berättade att hen har en god vän som forskar på manligt och kvinnligt ledarskap. 
Kanske borde du vara med i en sådan studie, sa hen, och syftade på att Chris är transkvinna. Det fick 
Chris att fundera över om det är skillnad i ledarstil mellan hennes tid som man och som kvinna. Eller 
kanske går det en skiljelinje mitt i henne? En ganska lättsam stund om manligt, kvinnligt, henligt och 
ledarskap.

Chris Schenlaer är kulturchef i Lunds kommun. 

10.00 - 10.30 Kaffe

10.30 - 11.30 Högt i tak men var har vi golvet?
Föreläsare: Jeanette Larsson
Föreläsningen handlar om Jeanettes erfarenheter av att vara kvinna och gay i en starkt manlig hie-
rarkisk organisation. Med humor och värme tar hon upp händelser som har engagerat henne. Före-
läsningen innehåller exempel på fördomar som kan finnas i vilken organisation som helst och hjälper 
dig som arbetsgivare att arbeta med värdegrunderna i praktiken, att se möjligheter i mångfalden och 
uppmuntrar åhörarna till medmänsklighet och civilkurage.

Jeanette Larsson är polis sedan 1989 och driver företaget Carpe Courage. Hon har de senaste åren 
arbetat som instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne, men också föreläst för bland annat Svenska Kyrkan, 
Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Stockholm Pride, Kriminalvården och Raoul Wallenberg Institutet.

11.30 SFK:s ordförande Leif Gustafsson avslutar konferensen

Med reservation för eventuella ändringar.


