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Plats Telefonmöte 

Datum 2016-05 - 26 

Närvarande Per-Anders, Conny, Olle, Lars-Göran och Christer J. 

 

 

1. Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
2. Till sekr valdes LG Bergman och till justerare Christer Jansson. 
3. Föregående protokoll lästes upp av Olle och godkändes. 
4. Christer redovisar att vi har 79 betalande medlemmar. Målet är minst 80. 

På kontot har vi drygt 104 000 kr och på banken 11 000 kr. 
5. Korpen via Anna Sundström har meddelat att de tänker delta på Årets konferens i 

Umeå. Ev blir det en informationspunkt om Korpen på programmet. Korpen har 
haft träff i Spanien där bl a Christer Jansson deltog från Örebro och Lars C från 
KAF. Rapport kommer i KAF-nytt. 

6. RM i bowling har genomförts i Huddinge. Arrangör till nästa år sökes. Rapport 
kommer även i KAF-nytt. 
Inbjudan till RM i golf i Nyköping har gått ut via utskick till medlemmarna och 
utlägg på KAF webbplats. Styrelsen beslutade att stå för en annons i Svensk golf 
för 5 000 kr. 

7. KAF kansli har flyttat med Lars C till Ystad. Nya hemsidan www.kafinfo.se har 
lanserats och den ser enligt styrelsen mycket bra och levande ut. Ska nu fyllas med 
mer aktuellt material. I avvaktan på att Patrik Järvelöv ska utbilda adminstratörer 
av sidan kan alla meddela justeringar och nya uppgifter till LG Bergman så fixar 
Patrik in dessa på sidan. Förslag från PA att vi kompletterar styrelseuppgifter med 
vilka orter vi representerar. Styrelsen beslutade att ersättning för arbetet med 
hemsidan ska faktureras med 8 000 kr + moms från företaget Skrivmakarna AB. 
 

8. Årets konferens i Umeå 29 – 30 sept – inbjudan har gått ut. Sedvanligt 
styrelsemöte med KAF 28 sept kl 15.00.  

 Alla i styrelsen som kan delta anmäler detta till P A Löthman senast 3 juni. Notera 
då också om respektive förening kan stå för någon del av kostnaderna: 
Anmälningsavgift, resa och logi. När det är bestämt vilka som deltar bokar var och 
en avbokningsbar flygresa – Förslag med Norweigan 11.25 från Arlanda och hem 
från Umeå direkt efter konferensen. 

 Ordförande ringer till Umeå och ser till att KAF årsstämma läggs in i programmet. 
Efter förslag från Olle påpekas också att inbjudan bör gå ut till alla Sveriges 
kommuner. 

 Kontakt tas med Catarina Kaufmann i valberedningen om att förbereda valen. 
Christer Eriksson har anmält intresse att bli vald som revisorssuppleant. 

9. Kommande telefonmöten, alla kl 16.00: 
 Torsdag 25 augusti 
 Torsdag 27 oktober 
 Torsdag 24 november 
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 Torsdag 15 december  
 

 
  

_________________________  _____________________ 
Per-Anders Löthman   Christer Jansson 
Ordförande    Justeras  
 
 
______________________________   
Lars Göran Bergman  
Mötessekreterare 


