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Plats Telefonmöte 

Datum 2015-06-04 kl 16.00 

Närvarande Per-Anders, Lars, Lars-Göran, Christer, Olle, Monica, Tina, 

Conny, Anita har lämnat återbud. 

 

 

 
1.  Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 
2.  Till sekreterare valdes Lars. 

 
3.  Till att justera dagens protokoll valdes Conny. 

 
4.  Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

 
5.  120 402 kr på PG + 11 000 på Bg meddelar Christer. 83 medlemmar till dags datum. 

 
6.  Huddinge vill arrangera Bowling 2016. Anita och P-A åker till Trollhättan för att spela 

och representera KAF vi RM i Golf.   
Förslag att under konferensen diskutera om någon vill arrangera något RM, med 
förberedande fråga som skicka ut innan sommaren. Öppen frågestund om hur man 
arrangerar ett RM, med plats på konferensen. L-G tar denna boll. En punkt på 
infobladet. Skicka ut påminnelse om golfen i Trollhättan. Monica kollar med 
Härjedalen om vinter RM och om hur det gick med cykeltävlingarna. 
 

7.  Inför konferensen är snart övernattningen klart för styrelsen. Hittills är det 35 
deltagare inkl våra styrelser som är anmälda. Inbjudningar till de nationella 
föreningarna har gjorts. Utskick om att anmäla sig till konferensen för styreslen 15 
juni, utskick genom Lars. Vi träffas den 23 september kl 13.00 i Nyköping för 
styrelsemöte. 
 

8.  KAF kansliet inget att berätta utöver att KAF-Nytt nr 1 2015 är utskickad. Tina har 
fixat nya e-post adresser till kansliet för utskick. 
 

9.  KAF telefonmöte hösten 2015 – Förslag torsdagar: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12 kl. 16.00 
 

10. Monica ger förslag om att vi ska filma på Årets Konferens och lägga ut på Youtube. 
Skicka ut påminnelse om Årets Fritidsförening. Lars redovisar kontakterna med 
Korpen på representantskapsmötet. Styrelsen medger att Lars o Monica är med på 
representantskapsmötet i Spanien och KAF står för kostnaden. Monica menar att vi 
ska ta upp diskussionen om vi ska vara med i Korpen, för och nackdelar. Vi diskuterar 
detta på vårt möte i Nyköping eller planeringsdagar 2016. Vi bjuder in Christer 
Ericson till ÅK. Christer Ericson ska tilldelas KAF:s förtjänstnål på ÅK. 
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_________________________  _____________________ 
Per-Anders Löthman   Conny Rydqvist 
Ordförande    Justeras  
 
 
 
_________________________   
Lars Carlsson  
Sekreterare 
 
 
Trevlig sommar! 


