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Styrelsemöte i Nyköping
2015-09-25
Per-Anders (P-A), Lars, Lars-Göran (L-G), Christer, Lars-Olof, Conny,
Anita, Monica och Tina
Linda och Carina har lämnat återbud

1. Ordföranden hälsar alla välkomna.
2. Till att föra dagens protokoll valdes Tina.
3. Till att justera dagensprotokoll valdes Conny och Anita.
4. Föregående protokoll från mötet den 10 september lästes upp och godkändes.
5. Ekonomi/medlemmar
Samma antal medlemmar som i juni dvs. 83 st. 2015 är det tre föreningar som betalat 1 500
kr. Idag finns 92 758 kr på plusgirot och 11 276 kr på banken. Det är många
klubbar/föreningar som betalar medlemsavgiften fastän de sällan är med på konferenserna.
Viktigt att de som kommer på konferensen är medlemmar. Vårt plusgiro är 10 15 41 – 1. Bör
vara tydligare på hemsidan.
6. RM 2015 – information och spridning
Spridningen av informationen bör bli bättre, hur?. Förslagsvis, annonsera i Svenska Golf,
Korpens utskick och facktidningen Vision. Conny är sammankallande för att samla ihop
riktlinjer/checklista för respektive sport, som skall läggas ut på hemsidan. 2016 = Golf –
Nyköping i augusti september, Bowling – Huddingen 21-22 maj. RM-kommittén får i uppdrag
att spåna ihop lite tankar om framtida RM och även fundera på nya ”sporter” att arranger
RM med. Körfestival 2016? Per Anders kontaktar de som höll i det sist.
7. KAF-kansliet
Lars har fått en faktura från PostNord om föresändelser som skickades 2015-08-21. Ingen
närvarande i styrelsen har skickat något den dagen.
Fakturorna från oss måste ha mottagare och de flesta vill ha en pappersfaktura.
Ny e-postadress till KAF är inte klar än, bör vara en neutral adress.
Diskuterade samarbetet med Korpen som är obefintligt.
8. KAF – framtiden, förnyelse
1. Gå ur Korpen 2. Nya samarbetsparners 3. Ta tillvara på morgondagens (konferensens)
förslag – diskutera detta vidare vid ett senare tillfälle.
9. Val vid årsstämman 2016
Vi behöver få in en till i valberedningen – omgående.
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10. Uppdrag inom styrelsen
Det är viktigt att alla är delaktiga och har uppdrag. Det finns en lista på uppdrag som vi
jobbar efter
11. KAF konferens 2015 & 2016
Lars sammanställer KAF konferensen 2015 till en artikel i KAF Nytt 2.
12. Årets förening & årets logga
4 inkomna ansökningar till Årets förening och Lars kommer att presentera Årets Logga.
Styrelsen får vänta till konferensen innan vi får veta vilka som vunnit.
13. KAF Nytt nr 2015
Stopptid 15 december för KAF Nytt nr 2/2015
14. Övrigt
- Höstens möte är den 8 oktober, 12 november och den 10 december, telefonmöte kl 16.00
- Planeringsmöte den 29 januari, ev kryssning från Stockholm. Conny undersöker kostnaden.

_________________________

_____________________

Per-Anders Löthman
Ordförande

Conny Rydqvist
Justeras

_________________________
Tina Kivivuori
Sekreterare

_________________________
Anita Lidgren
justeras
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