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Plats Telefonmöte 

Datum 2015-03-26 kl 16.00 

Närvarande Carina, Per-Anders, Lars, Lars-Göran, Conny, Christer, Linda, Lars-

Olof.  

Anita, Tina och har lämnat återbud. 

 
1. Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 
2. Till sekreterare valdes Lars, till justerare valdes Linda 

 
3. Föregående protokoll lästas upp av Lars, godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. På PG 120 618 kr och Bank 11 276 kr. Medlemsantalet är 83 st till dagens datum. 

Borlänge, Hässleholm, Österåker, de tre senaste betalande medlemmar. 
Per-Anders har ingen person till att hjälpa till för närvarande. Nyköping har en person 
som jobbar med medlemsvärvning.  
 

5. Lars jobbar med att lägga in nya adresser till kommuner. Hemsidan har haft 840 besök 
sedan 1/1-15.  Lars-Göran berättar att de håller på med en ny hemsida, förslag på gång. 
Lars håller på med en ny e-post. 68 ”gilla” på Facebook enligt Carina. Länk till hemsidan. 
Lars åker till Malmö och Monica åker till Sundsvall för Korpen-Möte. 
 

6. Lars-Göran berättar att arbetet med KAF konferens 2015 är i princip klart med 
föreläsare. Korpen har hört av sig till Nyköping och vill vara med på ett hörn. L-G skickar 
en affisch för att lägga ut på hemsidan. Möjlighet till 500 personer. Lars har skickat lista 
på de nationella föreningarna. 
 

7. RM 2015, Conny har kontakt med Borlänge om Bowling och Nynäshamn för 
terränglöpning. Återkommer. Efter diskussion i styrelsen tar styrelsen beslut om att 
ställa in bowling 2015. Huddinge är intresserad av 2016, ska skicka ut en fråga till 
kommunerna. Conny informerar. Golf ligger på hemsidan. Lars skickar ut till 
medlemmarna. Lars uppdaterar hemsidan, tar bort RM som inte är möjliga. 
 

8. Glöm inte att lämna material till KAF-Nytt. 30/4 slutdatum för att lämna in material till 
KAF-Nytt. P-A skriver om samarbete om sitt nätverk, ”mini-konferens” i Kalmar. P-A 
letat sponsorer, massagestol med i KAF-Nytt.  Conny skriver om LAN-andet. 
 

9. P-A berättar om ett distriktsmästerskap i Golf för sydöstra Sverige, i maj eller till hösten. 
Nästa möte 29/4 kl 16.00. 

      
_________________________  _____________________ 
Per-Anders Löthman   Linda Sirhamre 
Ordförande    Justeras  
 
_________________________   
Lars Carlsson  
Sekreterare 


