
 
 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 
 

Förslag på verksamhetsplan för Stockholm Skateboard Collective 2021 

Verksamhet 

• Arrangera utställningen SPOTS på Sergelstorg tillsammans med Kulturhuset. 
Detta är främst foto men även film, och möjligtvis kringarrangemang. Hur 
arrangemang i koppling till utställningen kan ske påverkas av 
coronapandemin och rekommendationer från folkhälsomyndigheterna. Fokus 
ligger på att visa upp Stockholms skatescen utifrån de spots vi skejtar, samt 
synliggöra hur skateboardåkare förhåller sig till och nyttjar staden och dess 
arkitektur. Vi kommer också lägga mycket energi på att skapa nytt material 
med icke-normativa skateboardåkare för att visa på vilken bredd Stockholms 
skatescen har. Detta för att balansera upp och belysa hur den tidigare varit 
mansdominerat, både utövande och vilka som bli porträtterande. Detta 
kommer att visas upp genom en blandning äldre foton från 
Stockholmsskejtare och foton som är tagna i nutid.  
 
 

• Sätta ihop en grupp för att undersöka möjligheten till att driva en 
inomhushall och konceptualisera hur vi skulle vilja driva den. Detta för att 
kunna presentera det snyggt och pedagogiskt för beslutsfattare i Stockholm.  
 
 

• Finns en förhoppning om att kunna arrangera Lastpallscupen. Tanken är att 
hitta en asfalts yta och bygga upp grejer med lastpallar som grund. Efter det 
arrangeras en tävling. Detta kommer att ske med uppmaning till 
skateboardföreningar i andra orter att plocka upp stafettpinnen och anordna 
en lastpallscup. Vi vill att detta ska resultera i att det på ett organiskt sätt 
kan växa fram en alternativ Sverige cup som baseras på lastpallar. En 
nostalgitripp tillbaka till tvåpallscurbs . 
 
 

• Arrangera session med Isbitarna + för att skapa möten mellan olika grupper 
och föra dem närmare varandra. Detta med förhoppningen att det ska skapa 
en större gemenskap mellan olika grupper i Stockholms skatescen.  
 
 

• Hitta ny plats för granit bänken.  
 

• Fortsätta att föra en dialog med staden kring nya platser för skate och för 
att bevara Obsan som en skatebar plats.  
 



 
 

 
 

• Försöka publicera material på hemsidan som intervjuer, krönikor osv och 
låta det växa organiskt till en sida där du kan hitta intressant material från 
Stockholms skatescen 

Medlemmar 

Målet är att fram till årsskiftet komma upp i minst 100 medlemmar som stöttar och 
engagerar sig i det vi gör. Kommunicera våra projekt och vad vi åstadkommit via 
hemsidan, Instagram och Facebook. 
 

Möten 

Vi hoppas få till ett gäng fysiska möten men får annars bli digitalt. Vi tänker som 
minst 3 styrelsemöten utöver alla annan kontakt vi har men det får vara 
behovsstyrt. Sen kommer det vara möten med teamet, medlemmar osv också.  
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