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KAF- Nytt

Plan för RM-tävlingar 2005
Skidor

Sandviken

4-5/2

Johan Rune
026/275382 (fax)

Pimpelfiske

Ludvika

12/3

Gunilla Andersson

Badminton

Arrangör saknas

SSIF/KAF-Spelen

Eskilstuna

15 –17/4

Rose-Marie Svensson 016/103612 (a)
070/6683612 (m)

Bowling
Vissa dgr enl inbjudan

Sala

14 - 29/5

Carin Edberg

Boule

Uppsala

20/8

Monica TägströmBergman

Golf

Sigtuna

11 – 12/8

Lars-Inge Hansson 070/4331352 (a)
08/59084495 (b)

Terränglöpning

Gävle

9-10/9

Per Åke Thorsell

Orientering

Haninge har tyvärr hoppat av arrangemanget. Ny arrangör söks!

Badminton, bordtennis innebandy, fotboll
inomhus o tennis

026/241928 (a)
0290/37622 (b)
0240/86796 (a)
0240/86669 (fax)

0224/55495 (a)
0224/16916 (b)
018/7276688 (a)
018/501168 (b)

026/179727 (a)
070/6119727 (mob)

denna gång!
KAF Nytt nr 3 – 2005 är en så kallas billighetsupplaga där huvudbudskapen är i första hand:

Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli liggande.
Sprid dem till berörda!!

1. Sista dag att anmäla sig till utmärkelsen “Årets
fritidsförening” är den 15 september 2005

Glöm inte att skicka aktuella adresslistor och e-postadresser m.m. på era kontaktpersoner, till Kansliet
på karisma@kristianstad.se.

2. Sista dag att sända in er logotyp för utmärkelsen ”årets logotyp” är den 15 oktober.
3. Anmälningstiden till Årets konferens 28 och 29
oktober löper ut den 26 september 2005.
4. Sista dag att anmäla sig till Kommunvasan den
24 februari 2006 är 31 oktober 2005.

KAF Nytt i år har följande utgivningsplan:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

April 2005
Juli 2005
Förenklad utgåva
December
Manus & annonser senast
15 november

3

KAF- Nytt

Välkommen till
ÅRETS KONFERENS!

Nu är det hög tid att anmäla sig till Årets konferens, den sextonde
i ordningen. I år äger den rum i Täby utanför Stockholm på konferensanläggningen Täby Park Hotel. Tidpunkten är 28 och 29
oktober. För många är detta ”Årets höjdpunkt”.

Arrangör

Konferensmiddag

I år är det fritidsföreningen KOMIK, som i samverkan
med KAF, arrangerar. Ett samarbete som har fungerat
utmärkt. Något speciellt tema finns inte, men ambitionen är att inspirera, att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att träffas och ha roligt tillsammans. Med
andra ord som det brukar vara på Årets konferens.

En tid för glädje och trevlig samvaro är våra middagar
på Årets konferens. Den magnifika rotundan på Täby
Park Hotel kommer att vara smyckad för asiatisk buffé
med indonesiskt tema. Dansare kommer att uppträda,
priser delas ut och efter allt detta kan vi deltagare ta
en svängom på dansgolvet.

Kerstin Bäck är huvudföreläsare

Erfarenhetsutbyte

Uppe i sin travershytt på Domnarvets
järnverk formade på sin tid Kerstin Bäck
mycket av sin livsfilosofi. Den är fylld
av humor, ironi och livsvisdom. Kerstin
berättar på sitt genuina sätt om livets
djävligheter och glädjeämnen. Om hindren som är till för att övervinnas och där
dina idéer inte är sämre än andras.
Vi gläds särskilt mycket åt att Kerstin
kommer till Årets konferens som huvudföreläsare.

Bo Andersson berättar om ”Det nya Korpen”
Huruvida Korpens generalsekreterare Bo ”Bosse”
Andersson hann fundera på ”Det nya Korpen” när
han intog brottningsarenorna på sin tid är mer osannolikt. Däremot har han tagit med sig erfarenheterna
från sitt aktiva idrottsutövande in i den folkrörelse han
nu leder. Bosse är något av revolutionär inom Korpen
och det skall bli ytterst intressant att lyssna till hans
budskap den 28 oktober.

Mental friskvård
En relativt nyinsatt programpunkt tjuvstartar hela konferensen. Det är Erik Menckel, som informerar om
Personalstödet, ett uppskattat stöd i form av mental
friskvård för wwTäby kommuns personal.
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Lördagen den 29 oktober börjar programmet
med ”erfarenhetsutbyte”. I grupper vill vi
att var och en berättar om sin respektive
förening. Ta med information om er
verksamhet Den kan vara till nytta och
glädje för övriga deltagare i gruppen!

Miniseminarium
Årets konferens har i år två avdelningar miniseminarium. Vi har lyckats få hela fem mycket
intressanta seminarier per omgång. Det innebär att du
som deltagare har möjlighet att välja att ta del av två
av dessa, en per omgång.

Täby kommun
Täby kommun ställer upp på ett enastående sätt för
att Årets konferens 2005 skall bli en succé. Två av
kommunalrådet bidrar med inlednings- respektive avslutningsanföranden och kommunchefen delar under
konferensmiddagen ut priset för utmärkelsen ”Årets
fritidsförening 2005”. Ett stor tack till Täby kommun
för all hjälp.
Välkomna till Årets konferens
28 – 29 oktober 2005
på Täby park Hotel!

KAF- Nytt

Önskemål om samordning av transporterna från
Stockholm C respektive Arlanda till Täby Park Hotel.
Konferensledningen för Årets konferens i Täby har
fått förfrågan om man kan ansvara för att samordna transporterna från Stockholm Central till Täby
Park Hotel fredagen den 28 oktober, då konferensen inleds. Samma önskemål kanske finns från er
som landar på Arlanda. Konferensledningen lovar
undersöka om det går.

Förutsättningen är att ni som önskar åka samordnade transporter från antingen Stockholm C
eller Arlanda, meddelar detta.
Skicka svar via e-post till
olle.wegner@minpost.nu omgående och tala
om när ert tåg kommer till Stockholm respektive
plan till Arlanda och hur många ni är som vill ha
skjuts.

Olle återkommer därefter med besked.

Enkät till
Sveriges kommuner
Strax före jul 2004 sände KAF ett exemplar av vår
tidning KAF Nytt med följebrev till alla Sveriges
kommuner. Tanken var att på nytt sprida information om vår verksamhet. Detta utskick följdes senare
upp med en enkät till alla de kommuner, som inte är
anslutna till KAF. Mottagare var personalchefer eller
motsvarande.
Enkäten stöddes av förbundet Sveriges kommuner
och landsting (f.d. Svenska Kommunförbundet). Motivet var att det fanns ett stort behov av att inventera
tillgången på föreningar med verksamhet för motion,
idrott, samhörighet och kultur för kommunanställda.
Etthundrasextio fick enkäten – fyrtio svar
kom in
Av 160 utsända enkäter kom endast 40 tillbaka ifyllda.
Av dessa framgick att 20 hade och 20 saknade en aktiv fritidsförening. 18 av de kommuner, som saknade
förening, hade inga tankar på att bilda någon.
Två kommuner önskar hjälp för att bilda
fritidsförening.
Hos endast två av tjugo kommuner fanns intresse att
bilda en fritidsförening, gärna med stöd från KAF.
Synpunkter på KAF Nytt
I enkäten passade vi på att fråga vad mottagaren tyckte
om vår tidning KAF-Nytt. Tyvärr hade ett flertal inte
haft densamma. De som tagit del av den var överlag
positiva. Den är ”OK”, ”Informativ” och ”Intressant”
var några av åsikterna. Andra uppfattningar var:
”Trevlig, snygg layout”, ”Exklusiv. Ser dyr ut!” och
”Viktig”. Ett enkätsvar föreslog att vi skulle ge ut den
endast via ”nätet”. En annan tyckte: ”Så där.” En tredje
hade ”Ingen åsikt”.

Synpunkter på verksamheten inom KAF
En annan fråga var vad man ansåg om verksamheten inom KAF. Många uppgav att man inte hade någon
uppfattning i frågan. Övriga synpunkter har alla sitt
intresse, därför redovisar vi dem ograverat:
- Har tidigare varit medlem, men kände inte att det gav
något.
- Vettigt, men kräver engagemang på fritiden för eldsjälar. Har ej signaler på att intresset finns hos oss.
- Bra.
- Den är viktig. (två svar).
- OK – behövs kanske insatser för att locka yngre medar
betare.
- Bra om KAF uppmuntrar aktiviteter.
- Stor betydelse för gemenskap och information.
- Trevligt
- Positivt – men skulle vilje se bokslut? Vad kostar KAF
som förbund?
- Konferensen ej tillgänglig för små föreningar med små
bidrag.
- Viktigt att folk rör på sig och gör det tillsammans.
- För mycket tävlingsverksamhet.
Vilket värde får enkäten?
Vilket värde har vi av denna enkät där endast 25% av
totalt utsända förfrågningar kom in? Givetvis gav den
inte svar på hur många kommuner, som vid tillfället
saknade fritidsföreningar för sina anställda. Tyvärr!
Värdet ligger snarare i de synpunkter vi fått om KAF
samt adresser och telefonnummer till kontaktpersoner
i de kommuner, som besvarat enkäten.
Flertalet av de som saknade sådan förening önskar
mer information från KAF, vilket är positivt. Glädjande är också de synpunkter som lämnats om KAF
Nytt och verksamheten inom KAF.
KAF Marknadsgrupp
KAF:s Marknadsgrupp har nu uppdraget att ta hand om
materialet och på lämpligt sätt ta kontakt med alla de
kommuner som vill ha mer information om KAF och i
synnerhet de kommuner som önskar stöd vid bildandet
av nya fritidsföreningar för kommunanställda.

5

KAF- Nytt

Program
Fredagen den 28 oktober

Lördagen den 29 oktober

10.00

08.45

Erfarenhetsutbyte

10.15

Kaffe/te

Registrering

Musikunderhållning av elever vid Täby
musikskolor
Kaffe/te, smörgås serveras

11.00

Mental friskvård

12.00

Lunch

13.00

Välkomsttal

13.15

Föreläsning av Kerstin Bäck

16.00

Erik Menckel presenterar Personalstödet –
ett uppskattat stöd till Täbys medarbetare

C. Den bästa motionen är den som blir avhälsorådgivarna Petra Almquist och
Therese Roupé från Itrim, Täby.

Kommunalrådet Erik Andersson, Täby kommun
Se möjligheterna – inte hindren.
Hindren är till för att övervinnas.
Dina idéer är inte sämre än andras.
Skrattets förmåga är att öppna sinnena.
Kaffe/te serveras i pausen

Presentation av KOMIK –
Årets fritidsförening 2004

D. KAF och framtiden – en diskussion med
KAF:s styrelse om vad förbundet
bör sträva mot.
E. Den livsfarliga inaktivitetenidrottsfysiolog Jacob Lindh, Vasaloppet.

11.45

Föreläsning av generalsekreterare Bo Andersson

19.00

Inför kvällen

– grupparbete ca 40 min.

A. ChokladprovningRose-Marie Lundblad Krantz

C. Den bästa motionen är den som blir avmed hälsorådgivarna Petra Almquist och
Therese Roupé från Itrim, Täby.

Konferensmiddag, prisutdelning
och underhållning

Välkomstdrink.
Asiatisk buffé.
Underhållning av indonesiska dansare.
Joachim Danielsson delar ut priset till Årets
fritidsförening 2005.
Dans till Janne Y.

F. SSIF och framtiden – en diskussion med
SSIF:s styrelse om vad förbundet
bör sträva mot.
E. Den livsfarliga inaktivitetenidrottsfysiolog Jakob Lind, Vasaloppet

12.45

13.00
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Miniseminarier del II

B. Korpen – din coach till en roligare och
friskare arbetsplats- Jonas Erixon och
Per Broberg från Korphälsan respektive
Korpidrott

Det nya Korpen

17.00

Miniseminarier del I

A. ChokladprovningRose-Marie Lundblad Krantz.
B. Korpen – din coach till en roligare och
friskare arbetsplats- Jonas Erixon och
Per Broberg från Korphälsan respektive
Korpidrott.

- Täby Park Hotel

Ingemar Javemo, vice ordförande i
Täby KOMIK

16.20

10.45

Avslutningsanförande

Kommunalrådet Mats Hasselgren,
Täby kommun

Lunch.

KAF- Nytt

Kostnad & Hotell

Medverkande i ”Årets konferens 2005”

Konferenskostnad:

För deltagare från medlemsföreningar tillhörande KAF
och SSIF:..................................1 700 kr (exkl. moms)
För övriga deltagare: .................2 000 kr(exkl. moms)
I priset ingår allt utom hotellkostnad och
drycker utöver programmet

Alternativ kost:

Är du vegetarian eller önskar du specialkost,
kontakta då Olle Wegner (tfn och adress, se nedan)

Sista anmälningsdag: 26 september

Anmälan skickas till:
Olle Wegner
Nyborgsvägen 7, I, 195 71 Rosersberg
eller via e-post till olle.wegner@minpost.nu
Bekräftelse skickas ut efter det att anmälan har kommit in.

Upplysningar:

Olle Wegner, ................................
................................tfn
tfn 08 – 590 358 07
e-post: ................................. olle.wegner@minpost.nu
eller
ordförande i KOMIK,
Gill Blomberg, ..............................
..............................tfn
tfn 08 – 768 91 12
e-post:......................................
...................................... gill.blomberg@taby.se

Hotellbokning:

Hotellrum bokas senast 26 september direkt
på Hotel Täby Park Hotel, ..........tfn
tfn 08 – 5064 83 00
e-post: .......................................... hotell@tabypark.se
OBS! Ange vid bokning: TK 05 10 28

Hotellkostad:

- enkelrum ......................................................... 711 kr
- dubbelrum.......................................................
....................................................... 801 kr

Hotellalternativ

Hotellrum bokas senast 30 september på
Scandic Täby, Näsbyvägen 4, Täby - se kartskiss
Telefonbokning: .................................. 08-517 354 00
e-post: ................................ taby@scandic-hotels.com
OBS! Ange vid bokning: Årets konferens
Hotellkostnad:
-enkelrum ......................................................... 615 kr
-dubbelrum........................................................ 690 kr

Björn Widman, konferencier

Erik Menckel, marknadschef
på Visavi
Erik Andersson,
kommunalråd
Kerstin Bäck, föreläsare,
debattör och författare

Ingemar Javemo visar varför Täby KOMIK, blev Årets
Fritidsförening 2004
Bo Andersson berättar om
”Den nya KORPEN”

Joachim Danielsson,
kommunchef
Rose-Marie Lundblad Krantz
leder oss in i smakernas
värld

Jonas Erixon och Per Broberg är din coach till en
roligare och friskare
arbetsplats
Petra Almquist och Therese
Roupé påstår att ”Den bästa
motionen är den som blir av”
Jacob Lindh redovisar
följderna av ”den livsfarliga
inaktiviteten”

Mats Hasselgren, kommunalråd
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Två guld, två silver och ett brons
till Uppsala i RM i boule!!!

Text: Olle Wegner

Den 20:e augusti var det dags för årets Riksmästerskap
i boule för kommunanställda och Uppsala stod återigen
för värdskapet, förra gången var år 1999. Ett väldigt väl
förberett evenemang som uppskattades av alla
tävlande, såväl hemmaspelare som hitresta lag.

Här fanns spelare från Bollnäs (4 anmälda lag, 3 kom), Nacka (2 lag),
Mariefred (1 lag), Västerås (3 lag) och Uppsala (11 lag). Halmstads 2 lag
fick förhinder och uteblev.
Allt som allt var det tjugo tvåmannalag som mötte upp på Katedralskolans grusplan. Solen sken hela dagen som ett välputsat bouleklot.
Arrangörerna hade bullat upp med kaffe och smörgåsar som snabbt gick
åt i solskenet. Berit Eriksson, vice ordförande i kommunfullmäktige förklarade sedan tävlingen öppnad med en liten historik över Uppsala.
Tävlingen spelades i monrad, med A- och B-slutspel och pågick hela
förmiddagen. Efter lunchuppehållet spelades ytterligare matcher innan
finalomgångarna inleddes. Alla lag hade spelat 4-6 matcher innan semifinalerna i A- respektive B-omgången. I detta läge hade Uppsala med
2 lag till A-finalen och 3 lag till B-finalen. Det rutinerade Uppsalalaget
”Radarparet” med Håkan Ström och Rune Hovberg, vann efter en spännande omgång A-finalen. I B-finalen gick segern till Uppsalalaget HBK
1, Kjell Gustavsson och J-O Roslund. Vinnarna fick medaljer och priser
skänkta av ett flertal företag. Uppsala Kommun, Upplands Lokaltrafik,
Uppsala Tourism, Uppsala Nya Tidning, Ramirent, Falck, Salléns, Sensum, Städab samt Svenssons Åbar stod för sponsring och priser. Vi tackar
dem för detta.
Det ligger mycket tid och arbete bakom i att planera och förbereda en
sådan tävlingsdag som denna. Resultatet blev ett trevligt arrangemang,
inte minst för hemmalagen, som nästan tog hem full pott. Tävlingsdagen
avslutades med en bankett som hölls på Åbar i Saluhallen.
Tack alla som medverkade till att göra detta mästerskap till en fantastiskt trevlig tävling!

1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Resultat i sin helhet
A-final
Radarparet; Håkan Ström och Rune Hovberg, Uppsala
Bouleshit; Peter Widlund och Gunnar Bergkvist,Uppsala
Vi o lin; Yngve Lindgren och Svante Sjölin, Bollnäs
B-final
HBK 1; Kjell Gustavsson och J-O Roslund, Uppsala
Boule é Ball; Göran Olsson och P-O Göteby, Uppsala
Boulefröna; Monica Tägtström-Bergman och Torbjörn
Edin, Uppsala

Text: Svante Sjölin
Här kommer vårt bidrag till
skrivning i tidningen baserat på
kommentarer under bilfärden
hem till Bollnäs.
RM i boule i Uppsala den 20
augusti 2005.
Strålande väder och glatt humör.
Gott kaffe och goda välkomstmackor.
Kommunfullmäktiges vice ordförande hälsade oss välkomna
och kastade invigningsklotet.
Gott om plats och bra underlag.
Gnistrande klot och knallande
skott.
Moonrad med A- och B-slutspel.
Glatt humör och glada tillrop.
Bra blandning mellan amatörer
och halvproffsiga spelare.
Allvar och humor i blandad
kompott.
God lunch på stan i fin miljö.
Vältimat slutspel och finaler.
Dignande prisbord och priser
åt alla.
Välbehövlig vila och skön
dusch.
Underbar middag i saluhallen.
Mysigt eftersnack på altan vid
ån.
STORT tack för ett välregisserat
arrangemang.

KAF- Nytt

Hur går det med träningen inför

KommunVasan
den 24 februari 2006!

Förhoppningsvis kan ingen kommunal fritidsförening ha undgått
att få information om Kommunvasan.. Den 24 februari 2006 äger
nämligen tävling KORTVASAN rum
och i den ingår Kommunvasan.
Den är ett motionslopp för alla
Sveriges kommunanställda och
förtroendemän.

KORTVASAN med
Kommunvasan
är med andra ord en motionstävling
på skidor mellan Oxberg och Mora,
en distans på 30 km. Den avgörs
fredagen den 24 februari med start
kl. 10.00 vid Oxberg. Det är dagen
före ett annat stort lopp under Vasaloppsveckan nämligen TJEJVASAN.
Festligt och roligt skall det
bli och detta tack vare ett unikt
samarbete mellan Vasaloppet och
Kommunanställdas Fritidsförbund.
Delaktig i detta samarbete är också
samverkansprojektet ”Vasaloppet
som motor för regionens utveckling”.

Hur går det med träningen?
I förra numret av KAF Nytt uppmanade vi ”Sätt igång och träna
inför Kommunvasan den 24 februari 2006!. Hur går det? Det är
väl nu, man känner att konditionen
blir bättre och bättre, man blir friskare. Till er som ännu inte kommit
igång, säger vi på nytt:

Sätt igång och träna och gärna i grupp! Då blir denna friskvård ännu
mer värd
värd.
Till föreningarnas styrelser säger vi: ”Starta upp träningsgrupper inför
Kommunvasan”!

Välkommen med anmälan!
Anmälan görs till föreningen Kommunvasan senast den 31 oktober 2005.
Inbjudan med anmälningsblankett bifogas, men kan också göras till Brita
Nilsson per telefon 044 – 13 51 52.
Avgifter och övriga villkor framgår av inbjudan. Logi bokas hos Siljans Turism telefon 0250 – 59 20 20 eller hos Sälens Turistbyrå, telefon
0280 – 18700.
För ytterligare information ring Olle Wegner tfn 08-590 358 07 eller
Vasaloppskansliet på telefon 0250 – 39200 eller 0280 – 59 30 60

Viktigt att veta inför Kommunvasan!
1.

Kommunvasan är öppen för alla Sveriges kommunanställda
inklusive förtroendemän. Inget medlemskap i KAF erfordras

2.

Samtliga deltar i föreningen Kommunvasans namn.

3.

KortVasan i vilken Kommunvasan ingår är ett motionslopp,
vilket innebär att sedvanliga resultatlistor inte kommer att
upprättas. KAF kommer däremot att via Vasaloppet begära
listor på samtliga deltagares tider och redovisa dem utan rangordning, förhoppningsvis via nätet.

4.

Föreningen Kommunvasan kommer att ansöka om inträde i
Svenska Skidförbundet. I och med denna anslutning är du som
deltagare kollektivt olycksfallsförsäkrad i enlighet med de
regler som gäller mellan Skidförbundet och Folksam.

Sista anmälningsdag
är 31 oktober!
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s m å t t & gott

Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information.
Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att bidra till sidans innehåll. Skicka via e-post till:
olle.wegner@minpost.nu.
olle.wegner@minpost.nu
Golf RM i Sigtuna
Golf RM genomfördes den 11 och 12 augusti på
Arlanda Golfs berömda banor. Antal startade i fyra
klasser var 243, vilket var en lite besvikelse för
arrangörerna, som hade hoppats på fler deltagare.
Utförligt reportage kommer i KAF Nytt nr 4-05.
Resultaten finns på: www.rmgolf2005.sigtuna.se

RM i boule i Uppsala
RM i boule avgjordes i strålande väder och
med utmärkta banor den 20 augusti i Uppsala.
23 lag hade anmält sig, 20 kom till start. Med
andra ord 40 deltagare från Bollnäs, Mariefred (Strängnäs kommun), Nacka, Västerås
och hela 11 lag från Uppsala. Halmstad hade
också anmält deltagare men blev förhindrade
att komma.
Mer om detta mästerskap kommer i nästa
nummer av KAF Nytt bland annat ett strålande tack från Bollnäsdeltagarna.

RM i badminton 2005
Vid SSIF/KAF-spelen i Eskilstuna 15 – 17/4 var det endast tre kommuner som deltog i badminton.
Det har därför framförts önskemål om ett mästerskap för endast anställda och politiker under november månad. – Vilken kommun vill och kan svara för arrangemanget?
RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:
Stig Lundberg
Christer Eriksson
Anna Holmsten
Helena Skoglund

08 – 766 56 29 (b)
0142 – 852 48 (a)
026 – 24 12 41 (a)
0278 – 256 10 (a)

Slutligen! RM-kommittén efterlyser intresserade föreningar inför kommande RM-arrangemang.
Visa upp er kommun och er förening! Det gör man bäst genom att arrangera ett riksmästerskap för
övriga Sveriges kommunanställda.

Medlemsenkät
Som vi tidigare ”tjatat” om så är det oerhört viktigt
att vi har aktuella och korrekta uppgifter om er
förening. Adresser, telefonnummer, e-postadress,
eventuell hemsida. Men också namn på er ordförande, sekreterare och kassör samt viktigast av allt den
kontaktperson, till vilken vi skall sända vår information och tidning. Hjälp oss med det! Fyll i ”Medlemsenkät” och sänd den omgående åter till KAF´s
kansli, Västra Boulevarden 13, 291 32 Kristianstad.
Ni kan också gå in på vår hemsida www.kafinfo.nu
och hämta upp blanketten den vägen.
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Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av riksmästerskap att
sända sitt material i form av annonser eller inbjudningar direkt till Lars Carlsson på e-post:
lars.carlsson@krstianstad.se.
lars.carlsson@krstianstad.se
Fler exemplar av KAF Nytt
Önskar din förening fler exemplar av KAF Nytt?
I så fall tala med KAF-kansliet, tfn 044 - 13 51 52
(fax 044 – 12 84 49) eller
Lars Carlsson tfn 044 – 13 56 13.
Priset är: 400 kr för 5 extra tidningar och år, samt
800 kr för 10 extra tidningar och år.

KAF- Nytt

Marknadsgrupp utsedd

KAF har utsett en marknadsgrupp med uppgift att på olika sätt marknadsföra förbundet och dess
verksamhet. En viktig sak är att informera medlemsföreningarna. Gruppen ska bl.a. ansvara för
att kvartalsinformation lämnas fyra gånger per år via e-post. Starten var nu i maj, även om det var
svårt att få ut informationen p.g.a. saknade eller felaktiga adresser till kontaktpersonerna. Gruppen
skall också ”ragga” annonser till tidningen KAF-Nytt och söka samarbetspartners liknande den
som numera gäller med Vasaloppet. En annan uppgift för gruppen är att förbättra KAF:s hemsida.
Information/material till marknadsgruppen
Vi är mycket tacksamma för den information/material vi kan få från medlemsföreningarna, så att vi kan sprida
informationen vidare via exempelvis ”Kvartalsinformationen”.
Skicka material till lars.carlsson@kristianstad.se
Marknadsgruppens sammansättning är:
Lars Carlsson 044 - 13 56 13 ............................................................. lars.carlsson@kristianstad.se
Per-Anders Löthman 0470 - 414 76 ................................ per-anders.lotsman@kommun.vaxjo.se
Jenny Moberg 044 - 13 52 04 .......................................................... jenny.moberg@kristianstad.se
Brita Nilsson 044 - 13 51 52 ............................................................... brita.nilsson@kristianstad.se

Sprid inbjudan till
Årets konferens!
Du som tar emot inbjudan till Årets Konferens,
sprid den till:
Kommunens fritidsförening
Personalchefen
Fritidschefen
Företagshälsovården
Kommunens friskvårdare
Inbjudan med program finns också att hämta på
nätet. www.kafinfo.nu.

Årets logotype
2005
2004 var det ”AXET”
från Vetlanda som tog
hem priset. Nu är det
hög tid att fundera på
om det inte är just er
förening som ska ta
hem priset för 2005.
Skicka in er förenings
logotyp till:

Efterlysning! RM – arrangörer
Inför riksmästerskapen 2006 jagar
RM-kommittén arrangörer.
Det gäller bland annat mästerskap i:
Pimpelfiske
Boule
Orientering
Terränglöpning
Badminton
Bridge
Eventuellt anda grenar.
Sanktionerade mästerskap 2006 är:
Skidor i Åsarna (Bergs kommun),
Golf RM i Söderhamn och
bowling i Oxelösund.

Glöm inte att ansöka om utmärkelsen
”Årets Fritidsförening 2005
Ansökningar till utmärkelsen ”Årets Fritidsförening 2005” har
kommit in. Först på plats var BOKA PF från Botkyrka kommun.
Därefter har bl.a Personalföreningen i Nyköpings kommun och
Personalföreningen KomAn från Varbergs kommun anmält sig.
KAF-Nytt påminner övriga medlemsföreningar att skicka in sina
ansökningar. Adressen är: Kommunanställdas Fritidsförbund,
Nyborgsvägen 7, I, 195 71 Rosersberg.

lars.carlsson@kristianstad.se
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