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Plats Telefonmöte 

Datum 2015-11-12 

Närvarande Per-Anders, Lars, Conny, Christer, Lars-Olof, Linda. 

Anita, Carina, Lars-Göran, Monica och Tina har lämnat återbud 

 
1.       Ordföranden hälsar alla välkommen. 

 
2.       Till sekreterare valdes Lars. 

 
3.       Till att justera dagens protokoll valdes Conny. 

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

Beslutas att protokoll fortsättningsvis ska läggas upp på hemsidan. 
 

5.       Idag har föreningen 59 044 kr + 11 276 på bank. 1 ny medlem har tillkommit, Skellefteå. 
Christer skickar uppgifter till Lars. 
Stora kostnader för KAF i anslutning till Konferensen. I fortsättningen bör vi ha en budget 
framme innan vi tar beslut om extra kostnader som vi tar på oss. 
 

6.       KAF kansliet informerar om kommande RM, inbjudan till Bowling. 
Lars skickar faktura för medlemsavgiften och adressetiketter till Per-Anders som sedan 
ombesörjer det praktiska. Lars o Monica åker till Stockholm för möte med de nationella 
förbunden. Frågan om medlemskapet i Korpen ska diskuteras på mötet.  
P-A redovisar en rabatt på ett hotellboende. Läggs ut på hemsidan. 
 

7.       Planeringsdagar 2016 i Nyköping 4-5 februari eller kryssning 22-23/1 alternativt 29-30/1 
som Conny kollat upp. Kostnaden för 10 personer är 13 150. 
Lars-Göran ska komma in med ett prisförslag på B&B som ett av alternativen. Beslutas den 
10/12 på kommande styrelsemöte. 
 

8.       För KAF Nytt nr. 2 2015 är deadline den 15/12. Olle har två artiklar och Lars-Göran har 
skrivit om erfarenhetsutbytet. Lars har bilder. Alla försöker dra sitt stå till stacken. Lars 
pratar med Korpen om annons. Per-Andes och Linda kollar vilka företag som vi har avtal 
med och skriver något om detta. Christer försöker skriva något om att det var bättre nu än 
förr. Golfartikel från Nyköping om kommande RM. 
 

9.       Nästa möte den 10/12. Inga övriga frågor. 
 
  

 _________________________  _____________________ 
Per-Anders Löthman   Conny Rydqvist 
Ordförande    Justeras  
 
 
_________________________   
Lars Carlsson  
Sekreterare 


