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Plan för RM-tävlingar 2014
Vad

Var

Pimpelfiska

Ingen arrangör

Bowling

Örebro

Boule

Ingen arrangör

Golf

Hässleholm

7- 8 augusti

Mjölby

19 - 20 september

Skidor

KommunRuset/
Terränglöpning

Härjedalen Sveg

Orientering

Ingen arrangör

Årets Konferens

Motala

När

15-16 mars

Kontakt

Patrik Byström
Tel 0680-161 27, 070240 27 08

17 - 31 Maj

11 - 12 september

För ytterligare information, se under respektive RM på vår hemsida www.kafinfo.nu

KAF:s 25 års jubileum bjuder på många härliga minnen. KAF konferenser, nu närmast i Motala är ett populärt inslag och RM mästerskap, där alla som är med är en
vinnare!
Möten mellan människor och evenemang som förhöjer vardagen och inspirerar till
fortsatt arbete för just er förening. Det är KAF när det är som bäst!
KAF styrelsen önskar en fin sommar och väl mött i Motala till hösten.
Per-Anders Löthman
Ordf. i KAF

denna gång!
I detta nummer får vi inbjudan till Årets Konferens i Motala. Vi får också reda på
vilka skatteregler som gäller för våra förenigar. Christer Ericson, vår RM ansvarige i
KAF tackar för sin tid i KAF. m.m. Trevlig läsning önskar vi inom KAF!

3

KAF- Nytt

Välkomna till Motala och Årets
konferens den 11 och 12 september
2014!
Intervju med Karin Ceder hälsosamordnare i Motala kommun
och primus motor i Nyckeln –
Personalklubben Motala kommun
Hej Karin! Hur är läget i Motala just nu och hur
går förberedelserna inför Årets konferens?
Läget är bra, vi har precis avslutat sista
mötet kring KAF-konferensen – finslipat detaljerna så att säga.
Vad blir huvudattraktionen i år?
Förutom att träffa alla andra klubbar så är
vi väldigt glada att vi har fått möjligheten att få
hit Louise Hoffsten som föredragshållare. Hennes
föredrag kommer att handla om hur du behåller
inspirationen och hur du bibehåller passionen i
ditt arbete dag efter dag.
Vad mer kan du berätta om programmet? Hur
tänker ni lägga upp det traditionella ”Erfarenhetsutbytet”, som alltid har varit så uppskattat?
För att få ut så mycket som möjligt ämnar
vi dela upp deltagarna i mindre grupper. Det kommer finnas frågeställningar att diskutera utifrån
och någon utses till ”sekreterare” som får föra
anteckningar över vad som sägs. Vi kommer att
lägga en bra stund till detta eftersom det ger väldigt mycket och det är en betydande erfarenhet
och kunskap som finns lättillgänglig just denna
dag. Kan ärligt säga att vi i Motala har kunnat
använda oss av mycket som vi fick ta del av i
Olofström 2013.
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Var kommer vi att hålla till under konferensdagarna?
Vi kommer att vara mitt i stan på Motala
Convention Center – Folkets hus. Det ligger bra
till vid Stadsparken och Vättern. Dessutom är det
promenadavstånd till flera av hotellen som vi
rekommenderar.
Kan du avslöja något om konferensmiddagen?
Jag kan avslöja att det blir gôtt, hahaha!
Mat är viktigt, det är inte bara magen man äter
med – även ögonen skall ha sitt. Sedan kommer
”Prästen och hans vänner” att spela för oss. De
spelar mycket irländsk folkmusik men även Jonny
Cash och annan musik, som de förövrigt framfört
i SVT. Jätteduktiga är de!
Vad det gäller prisutdelningen så har vi
bara funderat ut vilken låt som bör spelas innan…
”Let the best man win” av Louise Hoffsten  . Hon
kommer dessvärre inte att personligen framföra
den men ändå.
Jag antar att ni kommer att erbjuda olika boende. Kan du berätta mer om det?
Vi kommer att visa på fyra olika hotell
i olika prisklasser som alla ligger nära samt ett
vandrarhem som ligger fantastiskt vackert vid
Varamonbaden som är Nordens största insjöbad.

KAF- Nytt
Har du något intressant att berätta om personalklubbens aktiviteter i år?
Jag kan börja med att meddela att vi detta
år också fyller 25 år, precis som KAF. I samband
med detta har vi också bytt namn till Nyckeln –
Personalklubben Motala kommun.
Vad det gäller aktiviteter, så har vi hittills
tagit fram två häften i år.
De finns att läsa på KAF: s hemsida www.kafinfo.
nu. Finns att hämta på första sidan ”Nyheter”
Vad händer för övrigt i sjöstaden Motala just
nu?
Norra Vätterns konstrunda går av stapeln, dessutom alla Vätternrundorna, Tjej-, Halv-,
och Vätternrundan sker i juni. Triathlon- SM och
Folkracefestival. I Motala är det alltid saker på
gång…
Inbjudan till Årets konferens i Motala sändes ut
omkring 1 maj. Den finns också på KAF: s hemsida. Vill du veta mer så kontakta Nyckeln – Personalklubben Motala kommun på telefon 0141-22
21 04 eller via e- post personalklubben@motala.
se. Vi kommer också att ha en Facebook-sida där
man kan följa med i den fortsatta planeringen
samt kunna ställa ev. frågor på
https://www.facebook.com/
groups/703479253049847/.
Välkomna till sjöstaden Motala i sköna september och till ännu en lyckad Årets konferens!
PS! Denna intervju gjordes i slutet av april månad
2014.
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KALLELSE
Härmed kallas samtliga medlemsföreningar inom Kommunanställdas Fritidsförbund till
förbundsstämma, torsdagen
den 11 september 2014 kl.
17.00. i samband med Årets
konferens i Motala. Plats för
stämman meddelas senare.
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12.00-13.00

10.15-11.45

09.00-10.00

http://www.motalacc.se/

Konferenslunch på MCC Folkets Hus

Motala Motormuseum, som ligger i hamnen, har en stor samling av fordon – bilar, mopeder, cyklar mm – och mycket annat, som tex. radio-/
tv-apparater och telefoner. Många av föremålen visas i uppbyggda miljöer, som tex. en gammal bensinstation eller bilverkstad. Bland
”pärlorna” finns tex. Kardemummas Rolls Royce, Karl Gerhards Daimler och Verner von Heidenstams Chrysler Imperial från 1931. Just nu
visas en de Dion-Bouton från 1899.

Broguidning/Kanalvandring innebär en promenad på ca 5 km längs Göta Kanal från Motala hamn till Motala Verkstad, det f.d.
industriområde som grundades av Baltzar von Platen 1822. Under promenaden får vi höra historia om så väl kanalen som de broar som
byggts över den och avslutningsvis beundrar vi den nya bron över Motalaviken.

Guidad tur; Brovandring alternativt Motormuséet
Samling kl 10.00 vid entrén till Motala kommunhus, Drottninggatan 2, http://kartor.eniro.se/m/64apC

Drottninggatan 2, http://kartor.eniro.se/m/64apC

Ankomst, kaffe/smörgås i Motala kommunhus. Möjlighet till bagageinlämning finns.

Torsdagen den 11 september

Inbjudan och program KAF-konferens 2014

Det är ingen slump att Motala kallas Östergötlands sjöstad med Göta kanal och nordens största insjöbad,
Varamon. Det finns många fina platser att besöka i varje del av Motala och några av dem kommer vi att se
under fredagens utflykt.

KAF- Nytt
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Erfarenhetsutbyte samt eftermiddagskaffe

Föredrag med Louise Hoffsten

13.30-16.00

16.00-17.00

Incheckning på hotell

Middag, prisutdelning och underhållning av ”Prästen och hans vänner”.

17.00-19.00

19.00-24.00

Hon är fortfarande blond. Hon pratar fortfarande samma breda östgötska. Hon skrattar fortfarande på
samma sätt. Ett fniss som blir ett garv. Som klyver ansiktet och förvandlar ögonen till glittrande springor.

Louise Hoffsten behöver kanske ingen närmare presentation – hon är en av våra mest älskade sångerskor!
I över 25 år har hon verkat som artist och sångerska, och hunnit med att ge ut hela 15 skivor.

Kommunchef Peter Ingesson och Personalnämndens ordförande Roland Tergeland hälsar välkommen till
Motala kommun
Presentation av Nyckeln – Personalklubben Motala kommun och KAF:s styrelse

13.00-13.30

KAF- Nytt
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Åter i Motala

Anmälan senast 2014-06-16 via följande länk http://motala.se/kafkonferens
Anmälan är bindande. Ingen separat bekräftelse skickas. Fakturan ska vara betald senast 2014-09-01. Eventuella frågor skickas till
personalklubben@motala.se

Anmälan

1850 kr + moms
2050 kr + moms

Urban Hjärne grundade Sveriges första hälsobrunn 1678 efter förebilder från södra Europa. Här finns hus med anor från 1700- och 1800talen, däribland en hotellbyggnad, Brunnskyrkan och Wärdshuset där vi äter lunch innan vi åker tillbaka till Motala. Läs mer på
http://www.medevibrunn.se/

Guidad tur runt Medevi Brunn, Sveriges äldsta hälsobrunn och kurort
Lunch på Medevi Brunn

Verner von Heidenstam byggde Övralid som sitt sista hem, där han bodde 1925-40. Huset är byggt efter författarens egna ritningar, med en
fantastisk utsikt över Vättern. I ”Farfarsstugan” bodde en släkting till Anna Johansson, som Heidenstam köpte fastigheten av. Läs mer på
http://www.ovralid.net/

Bussresa norra Motala, avfärd MCC Folkets Hus
Guidning av Verner von Heidenstams Övralid
Fika i Farfarsstugan

Deltagare från KAF:s medlemsföreningar
Övriga deltagare

Konferensavgift

14.00

08.30-13.30

Fredagen den 12 september

KAF- Nytt
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http://www.hotellostermalm.se/

Följ oss och vår planering av KAF-konferensen på
https://www.facebook.com/#!/groups/703479253049847/
Information om Motala kommun samt hur man tar sig hit, se www.motala.se
Frågor om konferensen hänvisas till personalklubben@motala.se eller personalklubbens kansli på
telefon 0141-22 51 04 tisd-fred 09.30-11.30

Hotell Östermalm

http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/
Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STFVandrarhem-MotalaVaramon/

http://www.park-hotel.se/

Hotell Nostalgi, boka via mail:

Vandrarhemmet Skogsborg

Park Hotell

info@hotellnostalgi.se
http://www.hotellnostalgi.se/

http://www.motalastatt.se

Best Western Motala Statt

Vi har förhandsbokat ett begränsat antal rum (enkel- och flerbäddsrum) på nedanstående boenden t o m 2014-07-01.
Ange bokningskod: KAF (gäller samtliga boende). Ni kontaktar själva respektive hotell/vandrarhem för bokning. Betalning görs
direkt till valt boende.

Boende

KAF- Nytt
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Mitt namn är

Christer
Ericson

– östgöte gudskelôv

Jag är också ledamot i KAF: s styrelse och
ordförande i RM- kommittén.

J

hade döpte till KOMIK. Med mitt tidigare idrottsförflutna kom jag tidigt i kontakt med denna förening.
I dag är den aktiv på många områden, men omdöpt
till KoMpis.

Sedan barnsben har jag varit intresserad av idrott.
Jag har varit aktiv i än det ena, än det andra. I junioråldern och som senior spelade jag fotboll och bandy
i Mjölbys färger. Jag har också prövat på badminton
och på senare tid innebandy och bowling.
1979 fick jag anställning i Mjölby kommun. Där
hade man 1976 bildat en personalförening, som man

1992 tog jag och min arbetskompis Göran Schütz
kontakt med det nystartade Kommunanställdas Fritidsförbund. Vi undrade om KOMIK och Mjölby kommun kunde få arrangera 1993: års riksmästerskap i
terränglöpning. Så blev det också. I juni 1993 träffades
KAF: s dåvarande styrelse på vår inbjudan i Mjölby.
Förbundet höll sitt sommarsammanträde i kommunhuset och styrelsen fick samtidigt information om det
kommande arrangemanget och bese tävlingsbanorna.
Därmed hade jag för första gången fått personlig

ag är som sagt östgöte, född i Motala 1946 och
blev Mjölbybo 1948. I dag är jag en glad pensionär. För fyra år sedan, 2010, slutade jag mitt
arbete som reproassistent efter 30 år i Mjölby kommunens tjänst. Jag kan tala om, utan att skryta, att
jag då kunde min kommun och kommunförvaltning
utan och innan.
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kontakt med den styrelse, som jag arbetat med i över
tolv år.
Riksmästerskapen i terränglöpning 1993 blev ett
lyckat arrangemang. KOMIK bestämde sig nu för att
aktivt verka för att sända många deltagare till kommande riksmästerskap. Göran och jag såg till att man
anmälde sig, Vi beställde bussar för resorna till arrangörsorterna och lyckades samla över femtiotalet
löpare varje år.
År 2002 på förbundsstämman i Vänersborg blev
jag så invald som styrelseledamot i KAF, där jag från
början och till nu engagerat mig i RM- frågor. Jag har
varit grenansvarig i terränglöpning och orientering.
Detta arbete inom RM- kommittén har gett mig många
positiva kontakter runt om i Sverige. Jag har rest runt
och representerat KAF på en mängd RM- tävlingar på
olika platser i terränglöpning, orientering, bowling och
boule. På de traditionella kamratmiddagarna har jag
fått möjlighet att tacka arrangörerna, dela ut diplom
samt göra reklam för kommande tävlingar. Jag har
aldrig missat att då också rekrytera nya arrangörer.
Tyvärr har det med åren blivit allt svårare att hitta
dessa. En tendens i tiden.
Mjölby kommun har dock alltid ställt upp. KOMIK
har varit arrangör för terränglöpning 1993 och 2003.
Dessutom är KoMpis arrangör för årets riksmästerskap i terränglöpning. Välkomna alla löparsugna till
Östergötland och Mjölby den 19 och 20 september!
Jag hoppas på stor tillslutning.
Mjölby kommun har, som jag skrev ovan, en aktiv
fritidsförening, som numer heter KoMpis. Den har
många fina aktiviteter. En sådan är den resa man ordnat flera gånger till Österrike. Man har också erbjudit
alla anställda att följa med på teaterresor och resor till
olika marknaden exempelvis under jultid.
Under 2000- talet har jag bjudit in KAF: s styrelsen
till planeringsdagar i Mjölby. Det var 2005, 2009 och
2012. Mjölby ligger bra till kommunikationsmässigt
och jag tycker det varit kul att få stå för värdskapet
och styrelsen har varit mer än nöjda.
På fritiden som pensionär ägnar jag mig mest åt
familjen. Men jag är också aktiv i ”Veteranbowlarna”
i Mjölby och så blir det en och annan resa till Motala
för att se speedway, när Piraterna vinner på sin hemmaarena. Dessutom blir det en och annan timme för
mitt KAF- engagemang.
Min fru och jag tycker om att resa och ett av våra
favoritställen är Västkusten. Dessutom har, tycker vi,
resorna till Österrike i fritidsföreningen KoMpis regi
varit något utöver det vanliga.
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Jag har meddelat KAF: s valberedning att jag önskar
avgå ur styrelsen på förbundsstämman i Motala i höst.
Jag tycker tiden är mogen för det nu men måste ändå
få säga att jag alla år uppskattat den goda anda och
kamratskap som rått i styrelsen. Jag vill önska den
och alla KAF: s medlemmar ”Lycka till!” i sina viktiga
uppgifter för friskvård för Sveriges kommunanställda.
Medvänliga hälsningar
Christer Ericson

RM i terränglöpning i Varberg - 2011

KAF- Nytt
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Hur man blir en populär
personalklubb!

F

ör att hitta den goda vi-känslan och att få kommunen i
rörelse behövs det flera
goda viljor inom en så stor
arbetsvärld som en kommun är.
Att starta en personklubb kan vara
en del till en positiv känsla inom
personalkåren och att främja den
goda hälsan. En förening som sätter extra krydda i arbetslivet och
på fritiden och som gör att det är
roligt att vara anställd i just din
kommun.
Det finns säkert mycket som ni
i er kommun redan har genomfört
och har på gång, många kommunala personalföreningar har redan ett
rikt utbud och en väl fungerande
förening.
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Föreläsaren Blossom Tainton-Lundquist och artikelförfattaren
Per Andrs Löthman

Som KAF:s utbildningsansvarig
sedan 2005 har jag sett hur våra
KAF föreningar har problem att
starta upp sin styrelse och få inspiration för sitt fortsatta föreningsarbete. Här kommer tips för
framtiden och hur vi i personalklubben Dakapo i Växjö kommun
har arbetat under 2000-talet. Vad
jag har lärt mig under mina år som
ansvarig tjänsteman för Dakapo
sedan år 2000 och mina kontakter
med andra kommunala föreningar
och KAF konferenser.
Allt börjar med att man har en
positiv personalpolitik som integrerar personklubbens aktiviteter
som en viktig del i kommunens
hälsoarbete och har en vision för

den goda arbetsplatsen. Att man
ger förutsättningar till styrelsens
föreningsarbete för medlemmarnas bästa.

Styrelsearbete
Först och främst behövs den
goda viljan och positiva förutsättningar att man kan starta en förening. Att man kan komma loss
någon gång i månaden för ett föreningsmöte.
För att sammanstråla och hålla
ihop föreningen behövs en styrelse. Ordförande, vice ordf. som är
sammankallande och leder mötena. Sekreterare som antecknar och
för protokoll, kan också vara infor-

KAF- Nytt
matör för föreningen. En kassör ser
till det ekomoniska och redovisar
mot revisorerna och övriga styrelsemedlemmar fördelade över
förvaltningar, bolag och politiker.
I en kommun finns alltid de som
är extra intresserade av att hitta
på saker för sina arbetskamrater,
försök att finna dem och styrelsen
börjar ta form. Allt organiserat i
en god demokratisk ordning med
stadgar för föreningens arbete. Se
till att ha en positiv arbetande styrelse som kan komma på mötena
och att de känner sig delaktiga i
föreningens olika hälso-, kultur-,
rese- och företagsgrupp.
Gör en enkätundersökning via
Intranätet och se vad medlemmarna vill ha utav sin förening, man
kan ju inte komma på allting själv.
Solidaritet med föreningen gör att
man ställer upp för föreningens
utbud.
Samarbeta med personalkontoret, kommunhälsan och kommunledningen om det finns något gemensamt tema för året och ta till
er det i föreningens verksamhet,
som en del av framtida program.
När man startar upp sin förening, gör det med lust och inspiration efter era förutsättningar.
Tänk nytt och nya banor. Ta ett
föreningsnamn som ni känner har
anknytning till er kommun och
bygd. KAF:s medlemmar med trevliga namn är exempelvis Carisma i
Kristianstad, Axet i Vetlanda och
Markiserna i Marks kommun. Det
blir roligare och mer sammanhållande än att kalla föreningen för
Idrottsförening!
Varför inte tävla bland medlemmarna och ta fram ett trevligt
namn och en rolig och gemensam
loga som anknyter till just er förening och namn! Allt förhöjer vikänslan och sammanhållningen i
föreningen och kommunen.
Varje år vid KAF:s Årets konferens utdelas årets pris till Årets
förening och loga, kanske är det er
tur framöver.
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Medlemskap i föreningen kan
antingen vara betalande eller icke
betalande medlemmar, där alla anställda automatiskt är medlemmar
i föreningen. Allt beroende på de
ekomiska förutsättningar föreningen har och det bidrag föreningen
tillhandahåller från kommunen.
För att få ut sin information till
medlemmarna och de anställd är
dagen e-post system det snabbaste, billigaste och mest riktade verktyg för information. Hör med din
IT-enhet hur förutsättningarna är
för er förening att skicka förenings
information. Här tjänar man också
kostnader för pappersförbrukning
och miljön vinner på att inte distribuera pappers information.
En väl fungerande och attraktiv
aktuell hemsida på Intranätet är
alltid välkomnande. Här kan man
ha föreningsinformation om aktuella aktiviteter, styrelse, medlemskap, butik och utbud.
Vissa föreningar använder Facebook, Twitter och Instagram för
sin informations flöde. Delegera till
någon i styrelsen att sköta detta.
Alla kanaler är bra för föreningens
utbud.
Har ni en populär anslagstavla,
använd den till kommande evenemang.
Bilder från aktiviteter är alltid
trevligt att förmedla och initiera
en känsla av närvaro och personligt
intresse.
Bli en del av kommunens introduktion för nyanställda. Ta fram ett
material/folder som kan förmedlas
till de nyanställda och få cheferna
att informera om föreningen vid
introduktionen.
Om kommunen har hälsoinspiratörer inom förvaltningarna, använd dem som informatörer för
ert utbud. Direkt information vid
arbetsplatsmöten är alltid bra.
Personalföreningen kan också
vara ett bollplank för förvaltningarna i hälsofrågor om olika hälsoaktörer och företag i friskvård.
Behjälplig vid förvaltningsarrang-

emang inom friskvård och eventuellt ordna priser till dessa arrangemang.
Vilken är målgruppen finns i
en traditionell svensk kommun?
Av de anställda är det cirka 80-85
% kvinnor som arbetar inom den
kommunala sektorn. Alla kvinnor
vill inte spela innebandy i Korpen
och gå på sportevenemang, de vill
ha kultur och ett mångfaldsrikt
utbud. Det kräver att man har en
brett spektra av aktiviteter som
attraherar både kvinnor och män.
Här kommer tips hur man kan gå
tillväga i föreningen. Ett av de viktigaste erbjudanden är inom Hälsa
och friskvård.

Hälsoarrangemang
Hälsoarbetet inom den kommunala föreningen kan få stor feedback och vara en del i kommunens
strävan att få en friskare personal.
Föreningen kan ha ett rikt utbud
av stadens friskvårdsinstitutioner i
sin regi, som erbjuder säsongs- och
årsrabatter. Har man egna kommunala idrotts- och simhallar kan
dessa erbjuda fina förmåner för de
anställda. Alla är vinnare och man
får en hälsosammare personal.
Om kommunen har en friskvårdsersättning till sina anställda,
kan föreningens hälsoutbud bli ett
attraktivt sätt att använda sin ersättning.
Satsa på att göra egna hälsoarrangemang som Stegräknartävlingar, Kommunklassiker och Hälsolopp för era kamrater. Det finns
ingen begränsning på fantasin när
det gäller nya aktiviteter, allt är
möjligt för en personalförening,
bara det går hand i hand med föreningens visioner och stadgar. Hälsoarrangemangens insatser som
inte behöver kosta några pengar,
bara att arrangera och informera.
Har man sedan en liten budget
kan man ju alltid ta fram priser
och lotta ut till vinnarna, men det
viktigaste är ju att man deltar.
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I Dakapo går våra kommunala äskade medel till hälsoinsatser under året. Dessa går till bland annat våra
friskvårdssektioner som bowling, fotboll, innebandy,
tennis, badminton och golf. Sektionsdeltagarna betalar 50 % av sin aktivetet och Dakapo står för de övriga
50 %. Sektionerna har aktiveter och tränar och har
trevligt tillsammans under hela året. Sektionerna kan
i sin tur ordna med kommunmästerskap i sina grenar,
ett populärt arrangemang för dem som tycker om att
tävla i sin sport.
Under året erbjuder vi pröva på aktiviteter vid starten på säsongen, allt för att medlemmen ska hitta sin
friskvård. Mycket populärt är våra massagekampanjer,
där ett stort antal medlemmar tar del av Dakapos
hälsopeng. Den enskilde medlemmen hittar nya aktiviteter och mår bättre.
Ett sätt att starta upp eller se som ett nytt lyft för
föreningen är Mångfalds- & Hälsokvällar.
Ett härligt och lustfyllt inslag genom åren som vi
tog med oss från KAF konferensen i Borås 2006. Man
bjuder in sina samarbetspartner i hälsofrågor i staden,
butiker och institutioner. Dessa kan vara massörer,
hälsoföretag, sportbutiker till kommunalt mångfaldsarbete. Företagen är intresserade att visa upp sina
artiklar. Trevliga föreläsare kan finnas inom kommunen som talar om hälsofrågor och mångfald. Bjud in
Kulturskolans elever för underhållning.
Dakapo brukar alltid vara i ett gymnasium med stor
foajé för utställande företag, massörer, sidorum för
föreläsningar och aula till underhållning och pröva
på aktiviteter. Bjud gärna på en frukt eller fralla och
en kaffe/festis och hela familjen kommer och det blir
en succé.
Allt är upp till föreningens fantasi och vad som erbjuds i er stad och kommun. Allt är möjligt!

Föreläsningar - inspirerar till goda
sammankomster och
kunskapskällor
Ett sätt att få inspiration och utbildningsmöjlighet
för kommunen är att anordna en attraktiv föreläsning.
Föreläsningar handlar om igenkännande, bekräfta
egna värderingar, se saker med nya glasögon och få
ny energi. Allting är ju subjektivt, men kanske ni hitta
er föreläsare och tema som passar er kommun och er
personalklubb just nu.
För personalklubben Dakapo är föreläsningar ett
sätt att mötas och lära oss nya saker, hur man är i
gruppen, kommunikation, mångfald, hälsa, kost och
friskvårdstips. Att skratta tillsammans är frigörande
och att mötas över förvaltningsgränserna är en viktig
del i personalpolitiken. Dakapos arrangemang förläggs
till stora aulor i skolans värld, detta håller nere lokal-
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kostnaden. Föreläsningarna sker på kvällstid, runt kl.
18.30-21.00.
Information om föreläsningen sker via kommunens
e-post system till alla anställda och via
föreningens hemsida. Oftast är det hela arbetslag som
anmäler sig, men vill man ta med en anhörig, så är de
välkomna, det kan bli dubbel glädje av upplevelsen.
Föreläsningarna är gratis för Dakapomedlemmarna
med anhörig, allt för den goda hälsan och arbetsplatsens bästa. Bra profit och renommé för kommunens hälsoarbete. Givetvis kan man ju ta en skälig
entréavgift om det behövs för att täcka ekonomin för
föreläsningen.
Här i Växjö har vi sedan 2008 ett samarbete med
hälsoorganisationer hos Landstinget, Korpen, VISMA,
DHL m fl och arrangerar större föreläsningar med
kända namn på vårt Konserthus. Samarbetar man så
kan man hålla nere utgifterna. Vid dessa arrangemang
tar vi ut en reducerad entréavgift från medlemmen för
att täcka kostnaderna.
Hitta föreläsare gör man via Googles, kontakter,
egna erfarenheter, tips från medlemmarna och KAF
konferenserna. Kontakta föreläsarna privat om det
går, går man via föreläsarföretag kan priserna bli höga,
med all provision dessa tar.

Kulturevenemang
Kultur är hälsa och en viktig länk i föreningens
utbud för att nå ut till medlemmarna. En kommun är
alltid en attraktiv informationsväg för arrangörer av
hälsa och kulturarrangemang i och med att vi för det
mesta är ortens största arbetsgivare, med flera 1000
anställda.
Har man sedan snabba informationskanaler inom
kommunen blir man ännu mer intressant. Bilda i styrelsen en kulturgrupp som arbetar med kultur i er stad
och gästande arrangörer, det kan vara cirkusbolag,
teater- och konsertevenemang. Ju fler arrangören når,
desto bättre entépris kan man få för våra medlemmar,
alla är en vinnare.
Ett trevligt sätt att få vi-känsla i kommunen är en
gemensam VårFest (personalfest). Vi i Dakapo har arrangerat Vårfest för närmare 1000 medlemmar sedan
sekelskiftet. Medlemmarna betalar en entréavgift för
dans och underhållning på cirka 295 kr, bara dans 250
kr. Föreningen får också ett äskat belopp för detta
arrangemang från Växjö kommun. Medlemmarna
får kända dansband och DJ på två dansgolv och underhållning av någon nationell stor artist på konsertscenen, nu senast Orup. Ibland har vi erbjudit mat i
entrépriset. Mycket populärt inslag och ett trevligt
sätt att umgås över alla förvaltningar och bolag.
Tycker ni om att sjunga i duschen, starta en kommunkör. Hitta en musikalisk medarbetare eller musik-
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lärare i kommunen och lyckan är gjord. Lokal kan ni
säkert hitta i en av kommunens skolor. Att sjunga, det
är hälsa det! Att göra saker tillsammans är att utvecklas och man bygger upp lagandan. Kanske framför ni
året julmelodier vid julkafét framöver!

Dakapokören
Att resa är kultur och friskvård. Ta vara på lokala
rese-/bussbolag, de är alltid intresserade av personalföreningar. Samarbetar man med andra kommuner
så kan man pressa priserna och resa tillsammans ut i
Europa och världen. Här i sydöstra Sverige samarbetar
vi sedan flera år med kommuner från Vetlanda till Sölvesborg och reser ut i Europa på vandringsresor och
kulturresor. Vi har till och med rest till New York och
Island, med fulla sällskap! Allt är möjligt!
Sedan seklets början har Dakapo arrangerat egna
kulturresor, det är ju en typ av friskvård! Populära
konstresor till Louisiana. Konst-opera/teater resor är
alltid uppskattade till våra storstäder i södra Sverige.
Har man ett tema för resan och något gott att äta på
vägen, så blir allt en lyckad dag. Resorna bjuder gärna
in anhöriga och de betalar samma avgift som den
kommunanställde.

Dakapokören
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Om förutsättningar finns kan man skapa en föreningsbutik med diverse artiklar som attraherar medlemmen. Det kan vara allt från kepsar, putsdukar,
reflexer, cykel- och ryggsäckar med er egen loga. All
reklam är bra reklam. Artikeln kan vara populär och
praktisk på arbetet eller fritiden.
Slutligen ett tips för er som vill göra det lilla extra
för era medlemmar, skaffa SF biocheckar. En överenskommelse har träffats mellan SF Bio AB och KAF.
Den innebär att samtliga KAF:s medlemsföreningar
får köpa Företagsbiljetter från SF Bio. Dessa biljetter
gäller vid SF Bio samt även vid Svenska Bios biografer. Privatägda biografer eller biografer i annan regi
omfattas dock ej av vår överenskommelse. OBS! det
är föreningen, inte enskild medlem, som kan köpa
biljetter på detta sätt. Minst 20 biljetter måste köpas
samtidigt. För mer information kontakta undertecknad via e-post: per-ander.lothman@vaxjo.se För
att vår överenskommelse skall omfatta Er förening
måste jag rapportera in en kontaktperson hos Er samt
faktureringsadress. SF Bio lägger sedan upp ett eget
kund-ID för Er förening. En mycket uppskattad del i en
personalförenings utbud under ett år.
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Som ni ser är allt möjligt för en personalförening
med inspiration och vilja att göra något trevligt för
sina medlemmar. Man börjar i det lilla formatet och
växer under tiden. Se vilka förutsättningar just din
kommun har och vilka eldsjälar som vill det där extra
för sina arbetskamrater. Man kan nå oanade höjder
med sin förening, den är ju en viktig del i kommunens
personalpolitik att värna om den goda arbetsplatsen.
Om ni har några frågor till artikeln eller funderingar
för er förening, så hör gärna av er till
per-anders.lothman@vaxjo.se
Per-Anders Löthman
DAKAPO/KAF

Inbjudan
Kommunanställdas Fritidsförbund inbjuder härmed samtliga medlemsföreningar att
delta i uttagning för korandet
av Årets fritidsförening 2014
och Årets logga 2014. Verksamhetsberättelser och andra dokument som styrker er
ansökan att bli Årets fritidsförening 2014 sänder ni till:
Per-Anders Löthman, Växjö
kommun, Box 1222, 351 12
Växjö.
Sänd dessutom ”Er logga” till
Lars Carlsson, Kommunledningskontoret, 291 80 Kristianstad, så har ni chans att
få utmärkelsen Årets logga
2014.
Vi vill ha era ansökningar senast måndagen den 11 augusti 2014!
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Halv 8 hos mig

D

et var bara
Helge Skoogs
som saknades.
Annars fanns alla ing re d i e n s e r n a fö r
lyckade mataftnar,
då Personalklubben
Axet i Vetlanda arrangerade Halv 8 hos
mig under två veckor
i november.
Prisutdelning
Matlagningssugna deltagare, god
mat, finporslin och massor av
skratt – det är så man komponerar en finfin Halv 8 hos mig. Linda
Sirhamre från personalklubben
Axet kom på den genialiska idén
att föra ihop matintresserade personer i Vetlandas egna Halv 8 hos
mig. En liten skara på fyra personer
anmälde sitt intresse för premiären. Ingen av dem kände varandra
sedan tidigare och det var allt lite
pirrigt när första personen ringde
på dörren.
Men det släppte snabbt,
berättar Sofie Josephson, som var

en av deltagarna och den som var

18

först ut i tävlingen. Efter bara en
liten stund kändes det som om vi
känt varandra jättelänge. Det blev
snabbt högt till tak och massor av
skratt.

Nya vänner
Deltagarna var Carina Åverling,

som jobbar som kock på Tomaslundsskolan, Susann Björnlund
från caféet på Njudungsgymnasiet,
Jeanette Axelsson, undersköterska
på Ekebogården och Sofie Joseph-

son, kommunikatör på tekniska
kontoret. Att det bara var fyra personer av alla kommunens anställda
som vågade anmäla sig var ju lite
synd.
Vi hörde många som sa
att det lät jätteroligt att vara med,
men att de kanske inte vågade

riktigt eller kunde avsätta de fyra
kvällar som krävdes. Hoppas att
det blir fler anmälda om evenemanget kommer tillbaka, säger
Sofie.
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Vi kan verkligen rekommendera
detta!
Alla fyra är överens om att huvudsyftet med att vara med i tävlingen var det sociala, att träffa
nya människor. Att man dessutom

Verkligen inte, säger Sofie.
Det viktiga är faktiskt att vi träffades. Sedan tillhör ju god mat livets
höjdpunkter, så att äta gott samtidigt som man umgås är ju extra bra
såklart!

Vem vann?

fick god mat på köpet var ju bara
bonus.
Det känns verkligen som
om man har hittat tre nya vänner,
säger Sofie. Vi har pratat om att vi
ska fortsätta att ses och det skulle
vara jätteroligt.

Högtidlig prisutdelning var det
fredagen den 20 december, då deltagarna prisades med presentkort,
rosor och en trevlig fikastund. Men
vem var det som vann egentligen?
Det verkar som om alla fick

Kulinariska
läckerheter
Lamm, basilikasoppa, hemlagad

ostkaka, lax, halloncheesecake,
pepparbiff och pannacotta… Ingen
behövde gå hungrig från middagarna och allt smakade fantastiskt.
Deltagarna fick skicka in menyerna
i förväg och det togs även kort på
alla rätter.
Behöver man inte vara proffs i
köket för att vara med då?
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högsta poäng.., ler Linda Sirhamre
från personalklubben Axet. Därför
delar vi stolt ut pris till alla årets
deltagare som kammade hem 30
poäng var!
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– funderingar
hos en gammal
man
Olle Wegner

25 år med K - A – F
I början av oktober det märkliga
året 2001 bjöd fritidsföreningen
EKAF i Eskilstuna in till Årets konferens. Stämningen var som vanligt
förväntansfull. Arrangör var som
sagts EKAF eller rättare Eskilstuna
Kommun Anställdas Fritidsförening. Förutom ett digert och upplyftande program presenterade man
i kör EKAF – sången, som sporrade deltagarna till uppmuntran
att ta med sig alla nya idéer hem
till sina respektive kommuner och
föreningar. Dessutom bjöd man
på en conferencier lite utöver det
vanliga, hämtad ur de egna leden.
Han, Ulf Carlsson, tjänstgjorde som
rektor vid den prisbelönta skolan i
idyllen Kvicksund. Ulf var en eldsjäl
och pedagog utöver det vanliga.
Det var han som myntade ordet
KAF- rörelsen.
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Vad var det Ulf i kontakt med
EKAF hade upptäckt. Vilka känslor
var det som Ulf fick under ÅK 2001
och som fick honom att kalla denna verksamhet för KAF- rörelsen?
Jag ringde upp Ulf senare detta
år och bad honom utveckla. Han
förklarade då med de intryck som
han upplevde under dessa två konferensdagar. ”Alla dessa deltagare
inklusive EKAF- funktionärer, som
med sin entusiasm går in för att
ge sina arbetskamrater runt om i
landet ”friskvård”. Det är, menade
Ulf, i sanning en rörelse på gång.
Det är oerhört viktigt att våra politiker och chefer ser detta, fortsatte
han. Denna “rörelse” bör med rätta kallas ”KAF-rörelsen” därför att
KAF driver på och förmedlar ut den
till kommunerna.”

Jag har själv upplevt denna
”känsla”. Det var under 1980- talet. Vi, några engagerade i Sigtuna
kommun, lovade att göra ett ”omtag” från en halvt döende korpförening till något annat. Exakt vad,
visste vi inte, men allt spontant
som kunde locka till positiv fritidsverksamhet för kommunens anställda var OK. Villkoren var enkla.
Några entusiaster kom med en idé
och lovade att ta hand om den.
OK! Sätt igång. Och entusiasterna
kröp fram ur vrårna och berikade
sig själva och de som hängde med.
Nya verksamheter blommade ut,
andra vissnade så småningom,
dock utan dåligt samvete. Det var
vid dessa tillfällen jag upptäckte,
vilken glädje det här förde med sig.
Vid försommarkvällar på kommunens friluftsområde med en hippig
stafett, kaffe och korvgrillning. Eller tillsammans med folk från hela

KAF- Nytt
kommunen i 24- timmarslopp på
skidor. Eller med revy på Folket
Hus.
Varje år på våra fantastiska konferenser upptäcker jag att KAF- rörelsen lever. Nya och/eller nygamla
kommunala fritidsföreningar vittnar om sin ”förvandling”.
Det är inte KAF som är den som
skall ta åt sig äran för dessa ”förvandlingar” utan alla de frivilliga,
som ställer upp på sin fritid för sina
arbetskamrater och för sin kommun. KAF är möjligtvis en ”katalysator” och som med tur eller med
skicklighet kunde fånga upp denna
”rörelse” i tiden.
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Jag är stolt att ha fått vara med
om denna utveckling från förbundets bildandes den 17 mars 1989
och till i dag. Det hade inte varit så
om vi inte haft alla dessa härliga
entusiaster i förbundets ledning
och som under åren lopp arbetat
så hårt för att utveckla KAF. Utan
ett öre i ersättning!
Med 25 år på nacken skall KAF
segla vidare med förlig vind och
med kapten Per-Anders Löthman
vid rodret. Farten behöver inte
vara för snabb. Det gäller att kunna
fånga upp de vindpustar av nya
idéer som dyker upp och förvandla
dem till något bra. Det gäller också
att inte vara rädd att kasta över
bord den barlast, som ligger fel

och som kan få skeppet att kantra.
På vägen skall vi fånga upp nya
passagerare och med ord och gärning övertyga våra svenska kommuner om nyttan att hoppa på
KAF- skeppet.
Vår förträfflige förbundsordförande Per-Anders Löthman brukar
berätta, om andra ”KAF- organisationer”. För vi är inte ensamma om
att kalla oss så. Därför vill jag sluta
denna hyllning till 25- åringen med
ett litet förslag. Varför inte kalla
oss K-A-F. Precis som K-A-K. För vi
kallar väl inte motororganisationen
för KAK.
Grattis K-A-F till 25 år!
önskar
Olle
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Skatteregler för din
personalförening

D

Här berättar KAF vad som
gäller för att bli korrekt
beskattad. Texten har tagits fram i samråd med
Riksidrottsförbundets
skattejurist Thomas Karlsson.
et har pågått en diskussion bland landets
personalföreningar om vi är skyldiga att
deklarera och betala inkomstskatt.

Skatteverket har i vissa kommuner hävdat att föreningen ska betala skatt om man redovisar ett överskott
i slutet av året. Men efter överklagande har de flesta
föreningar sluppit betala skatt.

Inkomstbeskattning för ideella
föreningar

Föreningar med ideell verksamhet har oftast också
inkomster som inte är skattepliktiga. Typiska sådana
inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor
som är avsedda för den ideella verksamheten. Kostnader för den ideella verksamheten är inte heller
avdragsgilla.
Allmännyttiga ideella föreningar är undantagna från
skattskyldighet för följande rörelseinkomster:
- Rörelseinkomster, som har ett naturligt samband
med den allmännyttiga verksamheten, t.ex. entréavgifter vid idrotts- och kulturevenemang och inkomst
av försäljning av t.ex. märken, affischer, böcker som
syftar till att öka intresset för föreningens verksamhet.
- Rörelseinkomster från verksamhet av servicekaraktär där huvudsyftet med försäljningsverksamheten
är att ge service till dem som deltar i föreningens
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allmännyttiga verksamhet. T.ex. när en musikförening
erbjuder noter eller böcker till medlemmarna eller
enklare servering till medlemmarna vid föreningens
sammankomster.
- Rörelseinkomster från verksamhet som av hävd har
utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete,
t.ex. anordnande av bingo, lotterier, basarer, fester
eller insamlings- och försäljningskampanjer.

Moms för allmännyttiga ideella
föreningar

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga
att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är inte
heller skyldiga att deklarera och betala moms. Föreningen får då inte ta ut moms vid försäljning av varor
och tjänster och ska inte heller dra av moms på inköp
för sin verksamhet.

Krav för att vara allmännyttig

För att en ideell förening ska ses som allmännyttig och
vara undantagen från skattskyldighet för inkomster
ska den uppfylla följande fyra krav på
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• ändamål
• verksamhet
• fullföljd
• öppenhet.
Samtliga krav måste vara uppfyllda. Föreningen får
inte heller verka för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Ändamålskravet

Föreningen ska enligt sina stadgar ha till huvudsakligt
syfte att främja allmännyttiga ändamål. En definition
av begreppet är sådana ändamål som enligt utbredd
uppfattning är
värda att stödja. Som allmännyttiga ändamål räknas
bland annat att
• främja religiöst, välgörande, socialt, politiskt,
konstnärligt, idrottsligt eller liknande kulturella
ändamål.
• föreningar för idrott och friluftsliv
• föreningar för konst, litteratur och musik
• trossamfund, de politiska partierna, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, föreningar för social hjälpverksamhet och handikappföreningar.
Föreningar som har till syfte att tillgodose ändamål av
mer speciell eller säregen karaktär, t.ex. intresseföreningar och sällskapsföreningar betraktas däremot i
allmänhet inte som allmännyttiga.

Verksamhetskravet

Det räcker inte att det ändamål som anges i stadgarna
är allmännyttigt. Den verksamhet som föreningen
faktiskt bedriver ska också till minst 90 – 95 procent
tillgodose detta allmännyttiga ändamål.

Fullföljdskravet

Det krävs även att föreningen använder sina inkomster för den allmännyttiga verksamheten. Föreningen
ska alltså fullfölja sitt ändamål. Minst 80 procent av
inkomsterna måste användas för den allmännyttiga
verksamheten, sett över ungefär en femårsperiod.

Öppenhetskravet

Föreningen får inte vägra någon inträde, eller utesluta
någon, som delar föreningens målsättning och följer
dess stadgar.
Mer information om skatteregler som gäller för föreningar hittar du på Skatteverkets och RF:s webbplatser.
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Moms för ideella föreningar:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/ideellaforeningar.4.18e1b10334ebe
8bc80003909.html
Lars-Göran Bergman
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Vad är PRIDE?

Man firar Pride runt
om i Världen. Varför
går jag så stolt med
i denna folkfest som
är i många städer i
Sverige. Växjö stad
var en av städerna
som gjorde en festival i år.

Du kanske har sett flaggan?
Denna vackra regnbågsflagga
står för,

STOLTHET & MÅNGFALD
Röd - liv
Orange - helande
Gul - solen
Grön - naturen
Blå - harmoni
Lila - anden

Jag tycker människan skall få älska och känna kärlek till
vem den vill oavsett kön, ålder, kultur,funktionshinder
osv...
Jag tycker människan skall få rätt till att få vara den
person den är utan fördomar. Därför tycker jag att
kunskap är viktigt för desto mer vi vet ,desto mindre
fördomar .
Har du hört ordet HBTQ?
Vad är HBTQ?
Hbtq är en förkortning för homoxexuella,bisexuella
,transpersoner och queer. Homusexuell är en person
som kan bli kär, förälskad eller attraherad av någon
av sitt eget kön. Bisexuell är en person som kan bli
kär , fötälskad eller attraherad av en person oavsett
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om denne är man eller kvinna. Transpersoner är ett
samlingsgrepp för bland annat transexuella ( som vill
eller har korrigerat sitt kön och är födda i fel kropp)
transvestiter(som inte vill korrigera sitt kön) och andra som överskrider normerna för hur man uttrycker
och upplever sin könidentitet. Könsidentitet/uttryck
handlar om vilket kön man själv identifierar sig som
och hur man väljer att uttrycka det. Alltså inte om
vad andra tror eller tycker om en. Sexuell läggning
handlar om vem man blir attraherad av och vill ha
sex med. Transpersoner kan liksom alla andra också
vara heterosexuella, bisexuella eller homosexuella.
Queer är ett begrepp som beskriver ett kritiskt förhållningssätt till normer och kan handla om både kön
och sexuell läggningen.Begreppet har sitt ursprung
från den akademiska världen, men har även börjat
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användas i resten av samhället.
Queer används av en del som en
identitet och uttrycker då önskan
att slippa identifierara sig.
Jag själv har varit iväg på olika
Pride i olika städer och föreläst
om att vara anhörig till min bror
som var transexuell och könskorrigerade sig till min syster,
men fick endast vara den kvinnan hon va i 3 år innan cancern
tog hennes liv. Livet var inte enkelt. Att stå emot som lillasyster
och anhörig i en småstad där vi
var uppväxta och blev mött av
fördomar,blickar,hot och massa
prat och egoismen. Jag kommer
avsluta med Pride i Stockholm
med att köra trike i paraden som
stolt lilla syster och för att hedra
min bortgångna syster som tidigare körde i paraden.
Visste du?
C:a 30 personer byter kön i Sverige varje år.
Sverige var det första land som
lagstiftade om legala könsbyten
1972.
Transexuella har en kromosomförändring som påverkar
hjärnans utveckling under fosterutvecklingen. Hjärnorna hos
män och kvinnor skiljer sig delvis
anatomiskt och de som (byter)
könskorrigera har visat sig ha
samma anatomi på sådana delar
som det korrigeras till.
Transexuallism har inget samband med homosexuella eller
transvetism. Att transexuella
skulle ha något gemensamt med transvestiter är en
fördom.
Runt 500 människor har korrigerat sitt kön i Sverige
sedan 1972.
Transexuella känner sig kränkta av ordet "transperson" eftersom de jämför dem med män som klär ut
sig i kvinnokläder och definierar en transexuell som
person i termer av en medisinsk åkomma - som om
människor som haft cancer vore cancerpersoner.
Jag rekommenderar verkligen att uppleva Pride och
det är en fantastisk folkfest med glädje och kärlek!
Välmött
Styrelseledarmot i KAF
Carina Stork
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Motionskortets deltagare i Nyköping
motionerade över 24 000 timmar
Kom Me’s medlemmar har under året lämnat in nästan
1 000 ifyllda Motionskort med 50 motionstillfällen á
30 minuter på varje kort. Det innebär att deltagarna
motionerat en halvtimme vid 48 750 tillfällen eller motsvarande 24 375 timmar.

M

otionskortet har resulterat i att vi har
motionerat 1 462
500 minuter, konstaterade föreningens ordförande Catarina
Kaufmann. Ett imponerande
resultat som ska prisas.
Lottade vinnare av högvinsterna i form av två cyklar med
hjälm blev Maud Hagberg,
Släbroskolan och Yu Shen, ITenheten. Presentkort på 500
kronor som gäller Kom Me’s
aktiviteter gick till Katarina
Fernstedt, Särskolan och Marianne Törnström, Krusbärets Kom Me´s styrelse fr v Lars-Göran Bergman, Monika Arvidsson, Ingalill
förskola. Ett 50-tal motionärer Pröjtz Engström, Margareta Eklund, Marie Hellström, Catarina Kaufprisades sedan med ryggsäck- mann, Britt-Inger Lundberg, Åke Jonsson och Kristina Silfverarve. På
ar, badhanddukar, böcker och bilden fattas Lis Nilsson.
biobiljetter.
Arrangörer av Motionskortet är Kom Me’ i samverkan med Nyköpings kommun. Nästa motionssatsning under 2014 handlar om presentkort på 1 000 kronor på butiken Bönan på
att inbjuda till en Kommunklassiker. Här ska delta- hörnan.
garna jogga, simma, gå stavgång och åka skidor vissa
sträckor. De som fullföljt kommunklassikern får fint
På personalföreningens årsmöte bjöd Sofia Larsson
diplom, uppmuntringspriser och lotter till den stora på ett inspirationsföredrag som handlade om hur vi
vinstdragningen på kommande årsmöte.
ska leva för att må bra.
Personalföreningen delar också ut Årets Frisk- - Du är vad du äter och blir som du lever, slog Fia fast.
vårdspris till den arbetsplats som anmält en prisvärd Det är du själv som väljer hur ditt liv ska bli.
aktivitet.
Sedan gav hon en rad goda råd för att må bättre. Att
Årets Friskvårdspris 2013 gick till Förskolan Ekorren röra sig minst 30 minuter per dag och att regelbundet
som sedan många år tillbaka satsat på friskvårds- äta en välbalanserad kost är grunden för en god hälsa
kvällar med allt från skogspromenader till kulturella liksom god sömn. Vardagsmotion är viktig och man
smakupplevelser och gourmémiddagar. Medarbetare ska inte träna för hårt när man sätter igång.
har också med sin chef förhandlat fram tre timmar
friskvård per år. Det glada gänget prisades med ett
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Exempel på mat som är bra: Baljväxter, rotfrukter,
grönsaker, frukt, bär, ägg, kokosmjölk, fisk, skaldjur
och havregryn. Däremot ska man välja bort socker,
margarin, grädde, vitt bröd, söta flingor, kakor, kex,
god, korv och läsk.
Fler goda råd får du om du går in på Fias webbplats
www.krafthalsa.se

Förskolan Ekorren fick Årets Friskvårdspris 2013 för sina
uppskattade friskvårdskvällar.

Vid årsmötet omvaldes Catarina Kaufmann som
ordförande och övriga som valdes till Kom Me’s styrelse är Lars-Göran Bergman, Monika Arvidsson,
Ingalill Pröjtz Engström, Kristina Silfverarve, Margareta
Eklund, Åke Jonsson, Lis Nilsson och Marie Hellström.
Föreningen kunde se tillbaka på ett år med stor
satsning på friskvård och Motionskortet. De uppskattade resorna till Vemdalen, Grövelsjön, Stockholm,
Kolmården och Djurgården fortsätter. Under 2013
sålda Kom Me’ biobiljetter för närmare en halv miljon
kronor
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Cykelvinnaren Maud Hagberg gratuleras av Kom Me’s
ordförande Catarina Kaufmann. I mitten Fia som föreläste
om att Må bra.
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ÅRETS FRITIDSFÖRENING
Pristagare från starten 1990
		
		
1990		
		
		
		
1991		
		
		
		
1992		
		
		
		
		
1993		
		
		
		
		
		
1994		
		
		
		
		
		
1995		
		
		
		
		
1996		
		
		
		
		
		
1997		
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Sigtuna kommuns personalklubb
2:a Kiruna kommuns fritidsförening
3:a Nacka Kommunkorp
Tema: En bred verksamhet för samtliga anställda
ALLAKAN - Österåkers kommun
2:a KOMIK – Täby kommun
Tema: Kultur är också friskvård
Kom I Form – Kungsbacka kommun
2:a HumPe – Huddinge kommun
3:a Skövde kommuns fritidsförening
Tema: Inspiration till friskvård
Kiruna kommuns fritidsförening
2:a SKIF – Sundbybergs kommun
3:a Vara kommuns fritidsförening
Årets uppstickare: Kom Loss i Vännäs kommun
Motion för alla
HumPe – Huddinge kommun
2:a SKIF – Sundbybergs kommun
3:a KARISMA – Kristianstads kommun
Årets uppstickare: Kommunala fritidsklubben i Lidköping
Tema: Nyskapande verksamhet
KARISMA – Kristianstads kommun
2:a SK65 – Sundsvalla kommun
3:a Kom Loss – Vännäs kommun
Tema: Frisk vågat – hälsan vunnen
Vara kommuns fritidsförening
2:a MIF - Örebro kommun
3:a BKF – Bollnäs kommun
Årets uppstickare: VISAM i Gislaveds kommun
Tema: Gemenskap och samhörighet
VISAM – Gislaveds kommun
2:a KOMIK – Täby kommun
3:a CORPUS – Nacka kommun
Årets uppstickare: Kom Fri i Rättviks kommun
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1998		
Tema: Friskvård för både kropp och själ
		
Kom Fri – Rättviks kommun
		
2:a TYKOM – Täby kommun
		
3:a KOMMUNHOPPET – Östra Göinge kommun
		
Årets uppstickare: Ovanåkers kommuns personalklubb
		
1999		
Tema: Samhörighet genom idrott och motion
		
Lidköpings kommuns fritidsklubb
		
2:a Personalklubben i Jönköpings kommun
		
3:a Gällivare kommunanställdas fritidsförening
		
Årets uppstickare: FÅGELFRI i Falkenbergs kommun
		
2000		
Tema: En allsidig friskvårdsverksamhet med lust att pröva nya aktiviteter
		
FÅGELFRI – Falkenbergs kommuns personalförening
		
2:a BK MoIF - Borås kommuns Motions- och Idrottsförening
		
3:a Personalföreningen i Nyköpings kommun
		
Årets uppstickare: Sollefteå kommuns personalförening
		
2001		
Tema: Friskvård genom samverkan
		
Fritidsföreningen EKAF i Eskilstuna kommun
		
SKTF´s hederspris till BK MoIF i Borås för ett unikt friskvårdsprojekt
		
I Borås kommun
		
Årets uppstickare: PULSEN i Sandvikens kommun
		
2002		
Tema: Mångfald – en möjlighet för alla
		
Personalklubben DAKAPO i Växjö kommun
		
SKTF´s hederspris till Personalföreningen i Nyköpings kommun
		
Årets uppstickare: HUMOR, Hässleholms kommun
		
2003		
Tema: Uthållighet och experimentlusta
		
Personalklubben i Jönköpings kommun
		
Årets uppstickare: Markiserna – Marks kommun
		
2004		
Tema: Samverkan och aktivering
		
KOMIK – Täby kommun
		
Årets uppstickare: AKTIV – Torsås kommun
		
Årets logotype: Personalklubben AXET i Vetlanda kommun
		
2005		
Tema: Samverkan
		
Borås stads personalklubb MerKraft
		
Årets uppstickara: Aktiv Fritid i Kalmar och Vänersborgs kommuns personalklubb
		
2006		
Tema: Design för det goda livet
                     	 Aktiv Fritid i Kalmar kommun
                      Årets uppstickare: Personalföreningen PULSEN, Sandvikens kommun
                     	 Årets logotype: Umeå personalklubb SPORREN
		
2007		
Tema: Hälsoarbete – balans i livet
                      Vara kommuns fritidsförening
                      Årets uppstickare: SPORREN, Umeå kommun och KomAn, Varbergs kommun
                      Årets logotype: VISAM – Gislaveds kommun
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2008		
Årets fritidsförening: Sandvikens kommun
		
		
2009		
Team: Bred verksamhet inriktad på friskvård ur alla aspekter.
		
Verksamhet öppen för alla anställda
               	 Nyköpings kommun
                     	 Årets logotyp: DAKAPO, Växjö kommun
                     	 Arrangör: Hudiksvall konferens/kommun
		
2010		
Tema: Mångfald och jämlikhet som berikar alla
                     	 Vänersborgs fritidsförening
		
2011		
Tema: Mångfald och jämlikhet som berikar alla
		
KOMAN, Varbergs kommun
		
2012		
Tema: Mångfald för alla i Hälsans tecken
		
Olofströms kommun
		
Årets uppstickare: Sundsvall
		
2013		
Tema: Mervärde och Mångfald som berikar alla
		
Motala kommun
		
Årets logotype: Personalföreningen Hjärtat, Halmstads kommun
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30% rabatt på logi
på Elite Hotels i sommar
Elite Hotels erbjuder 27 klassiska hotell som är centralt belägna i viktiga svenska
städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Att bo hos oss är något annat än att bara
ta in på hotell.
Som medlem i KommunAnställdas Fritidsförbund erbjuder vi dig 30% rabatt på
logipriset under sommaren på samtliga Elite Hotels runt om i landet. Erbjudandet gäller
den 19/6-17/8 2014, får om- och avbokas och betalas vid utcheckning. Erbjudandet kan
endast bokas online, uppge bokningskod PROKAF2014 när du bokar.
Välkommen med din bokning på www.elite.se.
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