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Plan för 2019

Ordföranden har ordet...

Golf:
9 - 10 augusti på Köpings golfklubb i 
Västmanland.

Årets konferens på Tjörn
Tidpunkt meddelas senare

Bowling:
17 - 18  maj i Sigtuna 
se inbjudan i detta nummer

Ett år med KAF är glädje, inspiration och gemenskap. Människors möten genom åren leder till att nästa 
år 2019 firar KAF 30 år.
Vi möts på Tjörn på Årets Jubileums konferens för nya kontakter, kunskap och samhörighet. Tillsammans 
gör vi KAF in i framtiden.

KAF önskar ett Gott Nytt år 2019 
Per-Anders Löthman
Ordförande KAF
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ÅRETS KONFERENS I VARBERG 
DEN 27–28 SEPTEMBER.

Onsdagen den 27 september samlades cirka 65 
personer från Umeå i norr till Ystad i söder på Var-
bergs Stadshotell för att delta i Årets konferens. Det 
var andra gången som Varbergs personalförening 
KomAn var värd efter utsetts till årets personalför-
ening

”

.”
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Efter registrering och en god lunch startade 
konferensen i den fina Spegelsalen. Viktoria 
Struxsjö var moderator hälsade alla välkomna. 

Inledningstalare var kommundirektör Carl Bartler och 
personaldirektör Kristina Taremark. Därefter berät-
tade Johanna Smedberg, Cycleurope om att Varberg 
är cykelstaden nummer ett i Sverige. Som puff till 
ideér för nya aktiviteter, berättade Eva Johnsson från 
Johnssons gård om vilka möjligheter det finns nära 
Varbergs stadskärna, på den gård som hon och maken 
Håkan byggt om till ett ”naturskönt” aktivitetsområde 
med diverse olika möjligheter till aktiviteter.

Som första punkt för konferensens själva innehåll 
var KAF:s årsstämma. Per-Anders Löthman blev enhäl-
ligt omvald som ordförande. Därefter inledes erfaren-
hetsutbytet. Frågor om vad som hänt sen Vänersborg 
togs upp och grupperna fick diskutera några frågor. En 
bra genomgång med många bra förslag kom fram på 
genomgången, exempelvis hur vi kan samverka mellan 
regionernas personalföreningar. 

Strax innan 16.00 kom personal från Asia Spa och 
talade om vad som gällde för det asiatiska badet till 
vilket drygt hälften av konferensdeltagarna hade bo-
kat upp sig för. Drygt en tredjedel av de övriga gav sig 
ut på stadsvandring med Varbergs egen ”stadsguide” 
Peter Börjesson. De som inte valt aktiviteter hade ”fri 
lek” och laddade för konferensens fortsättning med 
bland annat shopping, promenad utmed strandpro-
menaden och spaning efter Bockstensmannen.

Delar av styrelsen 
hälsar välkommen
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Vid 19-tiden var det återsamling i Spegelsalen där 
det var uppdukat för en gemensam middag. 

Under middagen gjordes det ett quiz som bandet 
höll i. Innan utdelningen av priserna höll ordförande 
Per-Anders Löthman ett tal. Det var med stora app-
låder som Tjörns personalförening utsågs till årets 
förening. Tjörns kommun tog storslam och fick även 
pris för Årets logotype. Efter detta så var det en dan-
sant, om än få till antal, skara som dansade in midnatt.

Torsdagen den 28 september samlades vi 08.30 på 
Varbergs Teater. Som föreläsare var Mats Johansson 
inbjuden. Mats berättade vilken fantastisk resa deras 
företag L:A BRUKET varit med om. På bara några år 
har de gått från ett företag med tillverkning hemma i 
källaren till ett företag etablerat i cirka 45 länder.

Efter att det serverats förmiddagskaffe och kaka, så 
drog 123 Sctunk igång sista passet. Deras föreställning 
varade i en timma, rev ner applåder och fick oss att 
skratta hjärtligt. 

Moderator Viktoria Struxsjö tackade alla deltagare 
för denna konferensen och hälsade på återseende 
2019 och då på Tjörn. 

Avslutningslunchen hölls på Stadshotellet.

Styrelsen i KomAn vill tacka alla för medskapande 
som gjorde konferensen i Varberg lärande, trivsam 
och riktigt, riktigt bra! 

KAF:s ordförande, Per-Anders Löthman inledde prisutdel-
ningen med sång

Två glada vinnare, Årets Fritisförening och Årets logotype, Tjörns 

Text: Leif Andersson
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Årets Logotype 2018
På Årets Konferens 2018 i Varberg korades vinnaren 
av utmärlelsen Årets Logotype. På plats var repre-
sentanter från TJörns personalförening som mottog 
diplomet.

Så här skriver Lena Töppner Nilsson om loggan:  
”Vi har haft denna i en herrans massa år och tanken 
bakom är att Tjörns kommunvapen är en hummer, 
våran är dock en mer lekfull variant av kommunhum-
mern.”

Dubbelt upp för Tjörn
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Val av förbundsordförande för en tid av en mandatperiod (2 år):

Omval av Per-Anders Löthman, Växjö

Val av fem styrelseledamöter för en tid av två mandatperioder (4 år):

Val av en ledamot ....................... Omval av Lars Carlsson, Ystad

Val av en ledamot ....................... Omval av Tina Kivivuori, Hässleholm

Val av en ledamot ....................... Nyval av Diana Raleska, Växjö (efter Lars-Göran B) 

Val av en ledamot ....................... Omval av Conny Rydqvist, Sigtuna

Val av en ledamot ....................... Nyval av Anna Adolfsson, Umeå 

Fyllnadsval av två ledamöter för en tid av en mandatperiod (2år):

Val av en ledamot ....................... Nyval av Wendy Pragsten, Vänersborg (efter Carl Ceder)

Val av en ledamot ....................... Omval av Karin Öberg, Umeå

Val av en ledamot ....................... Vakant

Val av två revisorer för en tid av en mandatperiod: (2 år)

Val av en revisor ......................... Omval Dieter Wolf, Örebro,

Val av en revisor ......................... Omval av Bo Fredriksson, Örebro

Val av två revisorssuppleanter för en tid av en mandatperiod: (2 år)

Val en revisorssuppleant ............ Omval av Rose-Marie Matsson, Sigtuna

Val av en revisorssuppleant. ....... Omval av Christer Eriksson, Mjölby

Val av valberedning (2 år)

Val av valberedning .................... Anita Lindgren Nyval (sammankallande)

 .................................................... Olle Wegner omval.

Valkommitténs  förslag till Förbudsstämman som också fastställde denna.

Så här blev KAF:s styrelse efter stämmans beslut i 
Varberg
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På Förbundsstämman i Varberg, på Årets konferens, valdes tre nya styrelsemedlem-
mar till förbundsstyrelsen.
Dessa var Anna Adolfsson från Umeå, Diana Raleska från Växjö och  Wendy Pragsten 
från Vänersborg.  
Vi hälsar dessa tre varm välkomna till styrelsen.

Våra nya styrelsemedlemmar kommer att presentera sig i KAF-Nytt efterhand och 
vi börjar med Anna, som skriver så här om sig själv:

Nya styrelseledamöter i KAF-styrelsen

Jag är en positiv människa som gillar livets skruv-
bollar – även om jag själv inte alls har något 
bollsinne – och tack vare en av dessa skruvbol-

lar har jag nu förmånen att arbeta tillsammans med 
kommunanställdas föreningar.

 

Boll – att finna kärlek mitt i livet
Min fritid denna höst är fylld med arbetskläder, verk-
tyg och målarfärg då jag flyttar till ett nytt boende 
tillsammans med min kärlek och en skock tonårsbarn 
(egna och bonus). Hösten brukar annars fyllas med 
promenader med hunden (en 6 år gammal Cocker-
Pooh) och hemmamys. Jag hämtar mycket energi via 
fjällen på vintern och på Höga kusten under somma-
ren för att fylla mina lungor med friskluft.

 

Boll – att bli av med jobbet
Mina vardagar är sedan 1995 fyllda med diverse 
personalfrågor, som utbildad personalvetare. Det 
året blev jag uppsagd från mitt jobb på en revisions-
byrå och fick mitt första jobb inom HR på Televerket 
(senare Telia) som personalman. Har uppskattat att 
ha förmånen arbeta med människor på många olika 
sätt. Mycket senare, efter flera år och flera olika ar-
betsplatser blev jag åter av med jobbet och hamnade 
då på Umeå kommun. Efter ett par år här tog jag mig 
igenom utmattning och i habiliteringen fick jag erbju-
dandet att arbeta med Umeå kommuns personalför-
ening Sporren. Sedan dess tillbringar jag mina dagar 
på Sporren som friskvårdsutvecklare, administratör, 
kassör och allt i allo.Vilken lycka att får arbeta med 
människor på ett genomgående positivt sätt. Att vara 
med och lyfta andra, att vägleda till nya upptäckter 
och hitta nya bekantskaper vilket är något jag strävat 
efter sedan utbildningen och det har jag nu funnit i 
Sporren.

 

Boll – att bli mamma
Att få uppleva lyckan av att bli mamma och sedan 

se dessa krabater växa upp till fullvärdiga människor 
som i sin tur får parera egna skruvbollar är det största 
jag varit med om. 

 
Att få vara med i KAF är ytterligare en skruvboll som 

jag inte såg komma, men jag ser verkligen fram emot 
att ta reda på var denna resa tar oss!

Anna Adolfsson
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Jakt- och skyttesektionen inom Sigtuna per-
sonalklubb återupptog sin verksamhet under 
2018 efter några år i malpåse. Ansvarig för sek-

tionen under året har varit Magnus Gustavsson med 
stort stöd från Emma Asterhag och Åke Fröderberg.

Målet för sektionen har varit att sprida kunskap och 
intresse för allt som kan rymmas inom begreppet jakt, 
skytte och naturvård i alla dess former.

För att dels både stämma av intresset för sektionen 
och locka nya började nystarten av sektionen med en 
skjutövning i en skjutbiograf. I en skjutbiograf används 
vanliga jaktgevär med anpassade ammunition då må-
let är en bioduk där det går att välja bland ett flertal 
olika filmer med olika jaktsituationer. Sigtuna kommun 
har förmånen att ha en skyttebiograf placerad vid E4 
nära avfarten till Arlanda vilken hyrdes två timmar en 
vardag kväll. Det var 10 stycken nybörjare samt de tre 
ledarna av sektionen som deltog i arrangemanget.  
Deltagarna var som nämnts i princip nybörjare och 
det blev en grundlig genomgång av de olika aspek-
terna att hantera ett kulvapen. Arrangemanget blev 
mycket lyckat och alla deltagarna förmedlade att de 
var väldigt positiva till övningen och flertalet blev så 
bitna att de ville fortsätta med att förkovra sig i ämnet. 

För att tillvarata det nyväckta intresset för sektio-
nen togs beslut om att sondera intresset för en kurs 
som leder till en jägarexamen vid godkända prov. I 
stort sett alla som varit med till skjutbiografen ville gå 
vidare och ta en jägarexamen plus ett fåtal nya. Den 
åttonde november påbörjades kursen med syfte att ta 
en jägarexamen. Det var 11 deltagare i teoridelen och 
prov avlades den 16 november med lyckat resultat för 
samtliga deltagare. Nu fortsätter den praktiska delen 
med övningsskytte och sedan prov för både kul- och 
hagelgevär. Den praktiska delen förväntas avslutas 
runt årsskiftet.

Jakt- och skyttesektionen vill fortsätta och utveckla 
sin verksamhet under 2019 och arbeta för att medve-
tandegöra alla aspekter av viltvården såsom kunska-
per om djur, natur, tillvaratagande av det fällda viltet, 
hur den praktiska jakten bedrivs mm. För att uppnå 
dessa syften föreslås följande aktiviteter under 2019: 
Tornbygge, Styckningskurs, Tillagning av det fällda, 
Praktiska jaktstrategier, Ett pass i skjutbiografen, Ett 
pass på Älgbanan, Lerduveskytte och Jaktstig.

 

JAKT- OCH SKYTTESEKTIONEN I SIGTUNA 
KOMMUN SIKTAR IN SIG PÅ NYA MEDLEMMAR  

Text: Conny Rydqvist
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KAF:s RM i golf är fantastiskt trevligt, man får 
spela nya golfbanor i vårt land och samtidigt 
möta nya kommunala glada golfvänner. I år 

stod Finspångs kommuns personalklubb Kommandå 
som värd för RM i golf.

Solveig Prahl från Kommandå och klubbintenden-
ten hälsade oss varmt välkomna till två härliga dagar 
med kommungolf. 

Vi spelade på klassisk historisk mark där den unga 
storgolfaren Lotta Neumann startade sin golfkarriär 
på 1970-talet. Lotta kom att bli Sveriges första världs-
stjärna i golf och första svensk att vinna en major 
tävling, US LPGA Open, för trettio år sedan 1988!

Årets RM i golf gick av stapeln fredag och lördag 
den 10-11 augusti. 63 entusiastiska och förväntans-
fulla golfare hade tagit sig till Finspång, flera av dem 
bodde i stugorna intill golfbanan, ett smidigt sätt att 
bo och umgås.

Första dagens spel bjöd på härligt sommarväder 
och i solens strålar spelades fin golf. 

Inför aftonens gemensamma middag på golfklub-
ben var golfsnacket igång och man spanade in sin 
starttid inför morgondagen. Högt i taket är det alltid 
när golfare möts, glad stämning och goa historier. Vår 
trevliga värd från Finspångs kommun och personal-
klubben Kommandå, 

Solveig Prahl bjöd oss alla på en resa bak i tiden 
till det gamla brukssamhället och dess historier och 
spöken, fram till dagens moderna samhälle.

Att vara värd för KAF:s RM i golf är en härlig känsla 
och hel del arbete. Vi alla deltagare vill ge tusen röda 
rosor i ett fång till personalklubben Kommandå och 

Solveig Prahl för ett otroligt fint arbete med arrang-
emanget!

Lördagen bjöd åter på härligt väder och spännande 
golf. Alla som deltar i KAF:s RM i golf är vinnare, det 
bästa är ju att vara med. Att bara resa  genom landet 
och möta nya golfvänner och spänningen vid första 
tee är svårslaget. Men vi som är med får alltid ett 
minne för livet. 

Golfbanans fina kondition och trevliga layout gav 
golfarna många härliga lägen och slag och till sist fick 
vi också några vinnare i A- och B-klasserna. 

I A-klassen för damer vann Ann Trossö, Trosa på 155 
slag netto, B-klassen damer Karin Karlsson, Koberg 
158 slag. A-klassen herr Mikael Ahl, Lindesberg 149 
slag och B-klassen herr Jonas Högberg, Sigtuna 145 
slag. Grattis till alla vinnarna!

Ett stort tack till Finspångs personalklubb Kom-
mandå för härliga golfdagar i Östergötland.

2019 kommer KAF:s RM i golf att spelas den 9-10 
augusti på Köpings golfklubb i Västmanland. Sprid 
informationen till alla kommungolfare om 2019 års 
trevligaste tävling.

 
 

Historiska 
vingslag i 
Finspång 2018!

 Vinnare i Finspång 2018!
Text: Per-Anders Löthman

GOLF
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Kort därefter följde Gill Blomberg från KOMIK i 
Täby upp med följande frågor:

Ni som aktivt arbetar med Er förening ordnar med 
aktiviteter sköter administration och ekonomi mm.
Gör ni det på fritiden?
Eller på betald arbetstid? En viss procent i Er ordinarie 
tjänst?
Eller på annat sätt?
Anledningen till frågorna var att arbetsgivaren i Täby 
har för avsikt att förändra förutsättningarna för Ko-
miks arbetssätt och det vore intressant att veta hur 
ni andra gör/har det.
Och se! Även Gill fick överväldigande svar.

Något glädjande har alltså hänt. En ökad aktivitet 
bland våra medlemmar. Hur kan K A F hänga på och 
bli den självklara länken för detta samarbete? Kan 
denna aktivitet ha något samband med kommunernas 
svårigheter att rekrytera och behålla sin personal? Vi 
får hoppas på det. På ÅK 18 i Varberg framkom att 
några medlemsföreningar samarbetar genom att kom-
munanställda deltar i varandras aktiviteter. Strålande!

Fortsätt och utnyttja K A F på samma sätt som Sunds-
vall och Täby gjort. Gå på era grannkommuner! Ställ 
frågan om de har någon fritidsförening och om, i så 
fall, den föreningen är medlem i K A F. 

Vår tid är nu!

Så här svarade våra medlemmasföreningar 
på frågan från Gill.

Rättviks kommun och KomFri vi har ca 6-7 styrel-
semöten under året på arbetstid, aktiviteter vi gör 
är oftast efter jobbet men det finns gympa pass på 
morgon och yoga pass, de som går på det andväder 
komp eller fex.
Vi har aldrig blivit ifrågasatta utan tvätom.
 
När det gäller Bollnäs Kommunanställdas Fritids-
förening, har vi alla möten och aktiviteter  utanför 
arbetstid.

På Tjörn sköts det administrativa på betald arbets-
tid. Styrelsen har möten, oftast en gång i månaden 
och en planeringsdag per år, som också är på betald 
arbetstid.
Alla aktiviteter sker på fritiden och ingen ersättning 
utgår. 

Tingsryds kommuns personaklubb har ca fyra styrel-
semöten om året på arbetstid varje möte ca 3 timmar 
inkl. lunch som vi bjuder på. De aktiviteter som vi ar-
rangera sker på fritiden utan ersättning.
Stefan Johansson

I Torsby är överenskommelsen så här – vi sköter all 
planering och administration på betald arbetstid, 

Vad är det som händer nu inom KAF?
I åratal har K A F försökt få igång samtal mellan med-

lemsföreningarna om sin verksamhet. Ställa frågor. Ge 
exempel på det som är bra. Ge tips om samarbete. På varje 
”Årets konferens” har en stående programpunkt varit ”Erfa-
renhetsutbyte” och de insamlade synpunkterna har spridits 
vidare. Men har det blivit någon fortsättning? Så händer 
det! Föreningarna har upptäckt att det går bra att utnyttja 
”nätet”. Det börjande strax efter ÅK 18 i Varberg. Catha-
rina Levin i Sundsvalls Kommuns fritidsförening ställde en 
fråga till övriga medlemmar om kommunernas alkohol och 
drogpolicy vid anordnade aktivister på fritiden för anställda 
som är med i föreningen. Och se! Det strömmade in svar. 
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även våra styrelsemöten är på betald arbetstid. Om 
vi i styrelsen arrangerar saker efter arbetstid så utgår 
ingen lön för det men vi får byta timme mot timme 
och ta ledigt i stället för den tid som vi gör (OBS! gäl-
ler bara för oss som är arrangörer – INTE för alla som 
deltar i aktiviteten)

Sporren, Umeå kommuns personalförening har en 
75% tjänst där allt det administrativa sköts på betald 
arbetstid så som planering, avtal, hemsida, sociala 
medier, möten, informationsmöte med hälsoinspira-
törer och nyanställda, ekonomi mm. Även styrelse-
medlemmars övriga administrativa uppdrag sker på 
betald tid. Styrelsens månadsvisa möte sker på betald 
arbetstid för styrelsemedlemmar, även om det kan 
förekomma att någon deltar på ledig tid beroende 
på yrke/schema.  Årsmöten har hittills skett på fritid 
liksom alla Sporrens aktiviteter då ingen ersättning 
utgår. 

Personalklubben i Olofströms kommun har alla sina 
styrelsemöten på betald arbetstid. Vi får möjlighet 
att utföra våra styrelseuppdrag, administration samt 
kopiering på arbetsgivarens bekostnad. 
Arbetsgivaren ger alla nyanställda ett anställningskort, 
som även innefattar medlemskap i Personalklubben.
 Vi har inte några arvoden i styrelsen, men fungerar 
ibland som guider på bussresor mm, och då får sty-
relseledamöterna dela gratis.
 
Härnösands Kommunanställdas Fritidsförening har i 
de flesta fall möten och aktiviteter utanför kontorstid, 
vissa aktiviteter för styrelsemedlemmar kan förläggas 
på arbetstid för att det inte är görbart på annan tid 
men det är undantagsfall.
De flesta aktiviteter sker på kvällstid vilket  i och för 
sig innebär att vissa medlemmar har arbetstid då men 
det är ju oundvikligt. 

Wendy jobbar som personalklubbskonsulent i Väners-
borgs kommun. Det innebär att 100% av min arbetstid 
går till arbete som rör vår personalklubb. Vår kassör 
får lov att ta viss tid från sitt ordinarie arbete till att 
sköta personalklubbens ekonomi. Vår styrelse gör 
detta helt ideellt. 
När vi har våra anordnade resor och aktiviteter så har 
jag betalt alla timmar som jag aktivt arbetar under 
resan.
 I Österåker är det på fritiden vi får sköta sånt. Det är 
helt ideelt och vi får en liten peng för att ordna akti-

viteter. Vi brukar även ha styrelsemöte på lunchtid. 
Styrelsen betalar samma pris om vi vill vara med på 
aktiviteten själva som alla andra.

I Höganäs så lägger vi alla möte efter arbetstid.
Viss del får vi göra på arbetstid, jag lägger in alla med-
lemmar i vårt register och det tar lite tid i anspråk av 
min arbetstid.
Kommunchef och HR chef har sagt att det är ok efter-
som vi arbetar för allas trevnad.
Vänliga hälsningar.
 
Detsamma i Ljungby:
-      Vi sköter det administrativa på betald arbetstid
-      Referensgruppen har möten på betald arbetstid
-      Alla aktiviteter sker på fritiden och ingen ersätt-
ning utgår. 
 
Vi ifrån Smeden Smedjebacken sköter det adminis-
trativa på betald arbetstid.
Styrelsen har möten månadsvis  som också är på 
betald arbetstid.
Däremot så sker alla aktiviteter på fritiden och ingen 
ersättning utgår. 

Diskussion om alkoholpolicy i 
kommunerna 

Hej, vi i Halmstads personalförening (Hjärtat) 
sponsrar inte heller med någon alkohol etc. I det fall 
det ingår mat och dryck så är det bara så kallad mål-
tidsdryck, och så skriver vi att övrig dryck tillkommer 
på priset. 

Inga ölprovningar etc längre, vi testade men fick 
också input från kommunens alkoholhandläggare att 
undvika det. 

Som en liknande frågeställning anordnar vi regel-
bundet Tjejkvällar på Halmstad Travet. Då har de inom 
kommunen som arbetar med skuldrådgivning etc. 
bett oss fundera över det gällande spelberoende etc. 
Vi har dock fortsatt då aktiviteten är så uppskattad. 
Däremot får vi ofta synpunkter på att vi exkluderar 
män från den aktiviteten när vi går ut med att den är 
en Tjej-kväll. Kanske försteårligt, men det är ett färdigt 
koncept som vi hänger på- givetvis är även killar väl-
komna men det är mycket sällan någon kille anmäler 
sig till killkvällen. Likaså bussresan till Tjejmilen retar 
ibland upp det exkluderade könet. 
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Vi på i Eskilstuna (EKAF) sponsrar aldrig mat eller 
alkohol.

Vi har dock haft AW på vårat mikrobryggeri och ost 
& vinprovningar och matskolor där vin ingår men där 
subventionerar vi inte priset något. Vi går bara ut med 
information om att erbjudandet finns.

För några år sedan fick vi våran alkoholinspektör 
”på oss” när vi arrangerade en ost & vinprovning men 
när vi meddelade att vi inte sponsrade med något så 
såg de mellan fingrarna. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Med vänlig hälsning
Tina Mellqvist
Föreningskonsulent EKAF

Hej Sundsvalls Kommuns fritidsförening här. 
VI i styrelsen har en fråga kring hur ni i andra kom-

muner förhåller er till respektive kommunernas al-
kohol och drogpolicy anordnade aktiviteter som är 
på fritiden för de anställda som är med i föreningen. 
Denna fråga gäller utifrån att vi i Sundsvall anordnade 
en kväll på Bergsåkerstravet för anställda. Hur gör ni 
andra med aktiviteter? 

” Onsdag 14/11 anordnar vi en travkväll på Bergs-
åker och V86. 

Pris 150kr inkl buffé, program och entré (Ord pris 
279kr) betalning på plats. ”

 
I och med det så fick vi ett påpekande från Sunds-

valls Kommuns HR.
”Kommunen har sedan en tillbaka en riktlinje som 

hanterar området Alkohol- andra droger och spel. 
Nedan finns den text som avser hur jag som arbets-
kamrat kan uppmärksamma och stödja i ämnet. Då 
jag anser att vår fritidsförening bör vara aktsam att 
erbjuda aktiviteter, som för vissa medarbetare kan 
vara besvärligt att hantera, lägger jag in texten om 
arbetskamraternas roll från riktlinjen här: 

Arbetskamraternas roll 

Arbetskamraterna är den kanske första och inled-
ningsvis mest värdefulla resursen på arbetet för att 
stämma av varandras välmående och hälsa. Att bry 
sig om varandra är avgörande för att kunna bygga 
förtroende och goda relationer, vilket i sig kan öppna 
för att stödja varandra om problem senare skulle 
uppstå relaterat till alkohol andra droger och spel. Det 
är inte vård eller behandling som ska ges av arbets-
kamraterna vid uppmärksammat skadligt bruk utan 

just medmänskligt stöd. Stödet innebär då exempelvis 
att reagera och uttala sin oro för arbetskamraten och 
dennes hälsa när man märker att allt inte står rätt till. 
Det är viktigt att inte ?skydda? arbetskamraten genom 
att göra dennes arbete eller på annat sätt förhindra att 
hen upptäcks och därigenom medverka till att skadligt 
bruk av alkohol andra droger spel kan fortsätta. 

Jag önskar därför att vår kamratförening fortsätt-
ningsvis överväger om aktiviteter som erbjuds är 
lämplig för alla i det avseende som riktlinjen berör. 

I övrigt vill jag passa på att tacka för en intressant 
blandning av aktiviteter för oss anställda på Sundsvalls 
kommun”

Svar från Ljungby Kommun, Nonstop:
Vi i vår personalklubb anordnar inte en aktivitet 

innehållande spel eller alkohol (öl, vinprovning eller 
bjuda på alkoholhaltiga drycker). När vi har ett arr så 
ingår vatten/loka, och vill man kan man köpa till ett 
glas alkoholhaltig dryck, men det betalas på plats av 
den enskilde medarbetaren.

 
I Lidköping arrangerar vi after work 2 ggr per år, 

en travresa på våren har vi tagit upp igen efter några 
års frånvaro. Vi inkluderar inte dryck i priset för after 
work eller andra aktiviteter.

Hej, inget som varit uppe till diskussion i Torsby 
kommun heller... vi arrangerar ju en del fester (där 
det serveras alkohol) men däremot har vi aldrig haft 
någon aktivitet med spel. Men det är bra att frågan 
lyfts - ska ta med den till nästa styrelsemöte. Kristina 
Svensson ordf Torsby personalklubb.

På Tjörns ser vi till att aldrig sponsra alkohol, spel 
har aldrig kommit upp som en fråga. Vi har tex haft 
skaldjursafton, då har vi gjort så att vi sponsrar mat 
och trubadur men det man vill dricka får vara och en 
ta med sig själv. 

Rättviks Kommun, KomFri har nog aldrig haft så-
dana erbjudanden, och frågan har aldrig kommit upp 
här (än). Fritid är fritid kan man tycka, men vi får ju 
pengar från KS, så man får nog tänka till där.

Personalklubben Dakapo i Växjö kommun har inga 
vin, whiskey provningar och alkoholutbud bland sina 
arrangemang sedan seklets början.
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Sportklubben i Gävle här!
Vi anordnar i dag inga aktiviteter där spel eller 

alkohol förekommer, så för oss är det en ickefråga. 
Skulle vi anordna någon aktivitet där alkohol före-
kommer, följer vi naturligtvis kommunens alkohol och 
drogpolicy. 

Mörbylånga kommun här (Öland).
Vi ordar lite olika aktiviteter och tillställningar. Har 

en drog o alkoholpolicy i kommunen.
Där det förekommer mat och dryck står vi alltid för 

alkoholfri dryck och vill deltagaren dricka något annat 
får hen betala det själv. 

Vi har diskuterat detta i styrelsen om att alla ska 
kunna vara med oavsett beroende men kommit fram 
till att deltagarna måste ha och ta ett egen ansvar och 
det går inte att anpassa alla aktiviteter efter det (finns 
ju fler beroende än alkohol o spel), däremot går inga 
av våra pengar till att betala för alkohol. Prio har inte 
varit fest utan mer att kunna mötas utanför jobbet 
och kunna prova på nya aktiviteter och kanske få nya 
kontakter i kommunen. Alla är ju inte alla sportintres-
serade eller intresserade av att ex måla tavlor så en 
blandning tycker vi är det bästa. Vi har haft både AW 
och trav vilket varit populärt hos medlemmarna. Däre-
mot har vi valt att hålla låga priser så oavsett situation 
ska alla kunna ha råd att följa med.

Vi har naturligtvis samma policy från kommunens 
sida i Botkyrka kommun. Vi erbjuder mycket biljetter 
till teater, musikaler mm men bjuder aldrig på alkohol, 
men det säljs alkohol på plats på de flesta teatrar osv. 
Vi har aldrig bjudit in till trav eller andra platser där 
spel erbjuds men jag tänker är det inte där som på 
teater att den enskilde har eget ansvar över sitt bete-
ende, om det sen är att den köper alkohol eller deltar 
i spel. Det är viktigt att det är en bredd i utbudet så 
det även finns roliga aktiviteter utan alkohol så alla 
har något att välja på.

KOMIK Täby har inga aktiviteter med inblandning 
av alkohol eller spel. 

I Ovanåkers kommun ordnar vi olika aktiviteter 
och tillställningar med målet att de ska vara gemen-
skapsfrämjande och/eller friskvårdsrelaterat . Där det 
förekommer mat och dryck står vi alltid för alkoholfri 
dryck och vill deltagaren dricka något annat får hen 
betala det själv. 

Ni glömmer väl inte 
att klicka på gilla-
knappen?
Få information om 
KAF direkt i mobilen.

Sök på  kommunanställdas fritidsförbund
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V                   arberg är en av Hallands fem städer och 
ligger vackert vid Kattegatt och är känd bland 
annat för sitt ståtliga fästning. Varbergs kom-

mun har 62 755 innevånare (2017) med stor inflytt-
ning de senaste åren. 2016 ökade befolkningen med 
nästan 900 nya personer. Kommunen har utmärkt sig 
på åtskilliga områden de senaste åren bl.a. har man 
blivit utsedd till Årets superkommun, Årets gröna 
kommun och Årets Bäst att bo i kategorin landsbygds-
kommuner Dessutom utsågs kommunens fritids-
förening till Årets fritidsförening 2017. Den 27 – 28 
september inbjuder Leif Andersson och hans kamrater 
i föreningen KomAN till Årets konferens.

Varberg fick sina första stadsrättigheter under med-
eltiden. Ett brev från 1343 ger den fösta säkra beläg-
get för staden, som då hette Getaskär. Vid 1400-talets 
början antogs namnet Varberg efter den närbelägna 
fästningen, som ursprungligen var en borg anlagd på 
1280-talen.

Staden och fästningen var viktiga ur försvarssyn-
punkt nära gränsen till dåvarande Sverige. Fästningen 
drabbades ofta av belägringar och härjningar i trak-
ten under sen medeltid och under 1500-talen. Efter 
åtskilliga krig mellan ärkefienden Sverige och Dan-
mark blev Halland och Varberg svensk 1645. Staden 
förlorade därmed sin betydelse som gränsstad, men 
växte under 1700-talen mycket på grund av sin hamn 
och den utförsel, som skedde härifrån av skogs- och 
jordbruksprodukter från inlandet.  1770 hade Varberg 
1 400 innevånare och var då Hallands största stad.

Varberg – en industri- och turistkommun

Varberg har ett stort antal stora privata arbetsplat-
ser såsom Värö Bruk, som tillverkar pappersmassa, 
Ringhals kärnkraftverk och kanske det mest kända är 
Monark Crescent AB cykeltillverkning. Till detta skall 
läggas Varbergs hamn med dagliga färjeförbindelse 
med Grenå i Danmark.  En stor attraktion i kommunen 
är i dag Gekås Ullared AB, 3300 kvadratmeter försälj-
ningsyta, som samlar köpsugna svenskar i tusental 
till den lilla inlandsorten Ullared med Sveriges och 
Skandinaviens största varuhus! 

Många turister dras till Varberg mycket tack vare 
hav och bad. År efter år ligger Varberg på topp-tio-
listan när svenskarna ska rösta fram landets bästa 
sommarstad. Stränderna, baden, surfingen, kon-
serterna och det vackra inlandslandskapet lockar 
varje år hundratusentals människor att komma – och 
återkomma - hit. Här finns flera prisbelönade spa-
hotell som förvaltar Varbergs 200-åriga tradition som 
kurort. Här finns den ännu äldre medeltida historien 
med Varbergs Fästning och Hallands Kulturhistoriska 
museum som självklara mötesplatser. På Varbergs mu-
seum finns dessutom möjligheten att se den berömda 
Bockstensmannen.

Det går bra för Varberg!

Text: Olle Wegner
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K A F fyller 30 år 2019.  Hur skall detta firas? 
K A F:s styrelse har naturligtvis tillsatt en 
jubileumskommitté, men ännu finns inga 

idéer klara. Tidigare i år kom en förfrågan från Gävle 
om att få arrangera Årets konferens 2019.  Det lät 
lockande. Gästriklands huvudstad beläget så gott 
som mitt i landet och med utmärkta kommuni-
kationer. Så bra!  Men så hände det oväntade! 
Tjörns kommuns personalförening – TKFF utsågs 
den 27 september 2018 till Årets fritidsförening på 
Stadshotellet i Varberg. Och i sitt tacktal hälsade 
föreningen oss välkomna till Tjörn nästa år. Med 
andra ord ”En inbjudan till Bohuslän”, det sköna 
landskapet omsjunget av så många poeter. Inte 
minst av vår nationalskald Evert Taube. Man kan 
inte annat än tacka ”ja”. Tycker åtminstone jag, som 
tänker på Taubes vackra visa med samman namn 
och som vi kan lyssna till i den klassiska inspelningen 
av Öborna. 

Så här går första versen: 

”Som blågrå dyning bohusbergen rullar
i ödsligt majestät mot havets rand.
Men mellan dess kala urtidskullar
är bördig jord och gammalt bondeland.
Dit tränger Skagerack med blåa kilar,
och strida strömmar klara som kristall. 
Och lummig lövlund står med björk och pilar
och ask och ek vid ladugård och stall.”

Hur firande skall gå till, hur TKFF vill forma sitt ÅK 
19, det vill jag naturligtvis inte ha några synpunkter 
på. Men att få besöka dessa kala urtidskullar, att få 
känna doften av Skagerack och att få smaka på väst-
kustens läckerheter, det vill jag inte missa. Någon 
gång under nästa år. Det ser vi fram emot!

Här kommer ett litet golftips till ett gemen-
samt arrangemang i er ort från Växjö, Små-
land.

Att samarbeta och arrangera hälsoevenemang i sin 
egen bygd är alltid roligt och givande. 2004 myntade 
dåvarande ordförande i Växjös personalklubb Dakapo, 
Hans Ohlsson och Dorry Afram på Landstinget Region 
Kronoberg de bevingade orden Public Sector Golf Cup.

En golfutmaning alla Ryder Cup, med ett lag med 5 
damer och 5 herrar från den offentliga världen i Växjö 
kommun och Landstinget Region Kronoberg. 

Laguttagningen kan ske med inbjudan eller att man 
tilldelas en plats i laget som vinst vid det egna kom-
munala golfmästerskapet. Med åren har det blivit rik-
tigt populärt att få representera sitt lag. Lagtävlingen 
som spelas på höstkanten, en man och en kvinna 
från vardera lag spelar ihop mot utmanarens lag i en 
fyrboll. Spelformen är slaggolf och vid sluträkningen 
av det sammanlagda resultatet räknas det sämsta 
individuella resultatet bort.

Här i Växjö lirar vi alltid på en lokal golfklubb, där 
vi varierar klubb och arrangörskap från år till år. Inga 
speciella priser, bara glädjen att mötas i ett härligt 
friskvårds evenemang. Allt för den goda hälsan, kam-
ratskapen och gemenskapen mellan Kommun och 
Landsting.

Nu i 2018 har vi spelat i 15 år och Region Kronoberg 
leder med 8-7. Nya golfslag 2019!

Inbjudan till 
Bohuslän

Public Sector Golf 
Cup i Växjö

Text: Olle Wegner Text: Per-Anders Löthman
Dakapo/KAF
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SOM JAG MINNS 
DET – del 2 ”Kom-
munanställdas Fri-
tidsförbund blir till”

Olles krönika

1980-talet 

-80 talet var en progressiv period för Sveriges kom-
muner. Utbyggnadstakten var hög och många nya 
reformer skulle inplanteras. Kommunal verksamhet 
hade ännu en stark status. Utomstående konsulter 
av olika kategorier knackade på hos kommunhusens 
politiker och tjänstemän för att fiska efter uppdrag. 

Inom personaltjänsten så var arbetsmiljöfrågorna 
en av flera prioriterade grenar. Med dem kom före-
tagshälsovården och friskvårdfrågorna. Vi i Sigtuna 
kommun, tror jag, låg i framkant när det gällde att 
haka på i denna trend. 

Vi var tidigt med att tillsammans med privata före-
tag inrätta en företagshälsovårdscentral, där jag un-
der många år var dess vd. Personalen där var mycket 
inriktad på förebyggande hälsovård med återkoppling 
till kommunens och företagens arbetsmiljö. På vårt 
personalkontor var Karl Erik Nordin ansvarig för dessa 
frågorna. Han blev också vald till sekreterare i kommu-
nens korpklubb, där jag först var vice och sedermera 
dess ordförande. 

Därmed hade vi skapat en perfekt organisation för 
att jobba med bland annat friskvård för kommunens 
anställda. Med Karl Eriks goda arbete och med en för-
eningsstyrelse med många duktiga idésprutor, så fick 

vi tillstånd en fritidsverksamhet av omfattande grad 
med motion, idrott, kultur och andra personalfräm-
jande aktiviteter.  Det mesta föll på plats. Vi fick också 
disponera en f.d. vaktmästarbostad med sammanträ-
desrum och gymlokal för korpklubbens verksamhet. 

Pådrivande var en av våra politiker, Carl-Eric Lund-
gren, som var kommunfullmäktiges ordförande men 
också ledamot i kommunstyrelsens personalutskott. 
Han var då förbundsdirektör på Korpen Svenska Mo-
tionsidrottsförbundet. Han hade också under en 
period varit riksdagsman. 

Jag och namnen Karl Erik hade många och långa 
progressiva samtal med denne Carl-Eric.  Bland an-
nat om varför det då inte fanns något riksförbund för 
kommunernas fritidsföreningar. Det var Lundgren, 
som upplyste oss om detta och undrade om vi inte 
kunde ta initiativet till bildande av ett sådant riksför-
bund. Därmed var ett frö sått till Kommunanställdas 
Fritidsförbund.

År 1988 

1988 hade Mellwyn Karlsson, avdelningschef på dåva-
rande Byggnadskontoret i Sigtuna kommun, föreslagit 
att korpklubben skulle arrangera ett riksmästerskap 
i terränglöpning för anställda i Sveriges kommuner. 
Mellwyn var en av våra mycket aktiva motionärer.  
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Styrelsen i klubben tände på alla cylindrar och plane-
ringen påbörjade. Carl-Eric Lundgren var informerade 
och gav oss goda råd bland annat att inte kalla tävling-
arna för SM. Det hade vi ingen rätt till. Vi gick ut med 
inbjudan till alla Sveriges kommuner. Mästerskapen 
skulle avgöras hösten 1988 med start och mål vid 
dåvarande Kommunskolan (nuvarande Stora Brännbo 
Konferens och Hotell) i Sigtuna. Samtidigt med inbju-
dan hade jag bifogat ett upprop med frågan om det 
fanns intresse att bilda ett riksförbund och något om 
vad ett sådant förbund skulle kunna ha för syfte och 
verksamhet. I brevet inbjöd jag till informationsmöte 
i samband med dessa riksmästerskap. 

Det första riksmästerskapet i terränglöpning, som 
alltså ägde rum i Sigtuna hösten 1988, blev en succé. 
Två hundra deltagare hade anmält sig bland dem 
dåvarande landslags åkaren på skidor, Anna Frithioff 
från Falun och mästerlöparen Ove Berg från Hofors. 

Efter första dagens individuella tävlingar hölls ovan-
nämnda möte rum om bildandet av ett riksförbund. 
Med för att informera och ge råd var Carl-Eric Lund-
gren tillsammans med två medarbetare från Korpen. 
Ett antal representanter från kommuner runt om i 
Sverige hade hörsammat kallelsen och deltog i mö-
tet.  Man enades då om att bilda en interimsstyrelse 
för bildandet av ett eventuellt Kommunanställdas 
Fritidsförbund. 

Bland de entusiaster som valdes in i denna styrelse 
var främst Christer Jansson från Örebro. Han har följt 
med i alla år och har varit vår förbundskassör till den 
dag som i dag är. En annan var Yngve Persson, som var 
en av orienterings- Sveriges mest välkända utövare 
och som senare ordnade så att vi fick en fot in på 
Svenska Kommunförbundet. 

Yngve kom från Österåker. En tredje var Jimmy 
Österholm från Bollnäs. Han blev vår idéspruta och 
en av dem som var med och utvecklade förbundet 
de första åren. Övriga som deltog i denna interims-
styrelse var Marianne Mayer från Gällivare och Sven 
Strömme från Lomma. Tyvärr kom dessa två att lämna 
förbundet efter ett år i styrelsen.  

Ett nytt riksförbund planeras

Under hela förberedelseprocessen hade jag som ord-
förande hjälp av Karl Erik Nordin. Vi i interimsstyrel-
sen arbetade bland annat fram stadgar med hjälp av 
Korpen. En viktig sak var att vi inte ville att förbundet 

enbart skulle syssla med idrotts- och motionsaktivteer. 
Efter diskussioner kom vi därför fram till att föreslå 
att det kommande förbundet skulle ha följande syfte:

* ta initiativ till olika arrangemang ex riksmäster-
skap (RM), konferenser och utbildningar

* samordna och intiera mästerskapstävlingar förr 
kommunanställda

* verka för att kommunerna arbetar aktivt för 
personalstimulerande åtgärder
  
* erbjuda hjälp att bilda personal- och korpklub-
bar i kommuner och kommunägda bolag

* sprida information om olika arrangemang och 
förbundets verksamhet

* samordna internationellt utbyte inom förbun-
dets ram

* främja utvecklingen av såväl friskvårds- som 
kulturaktiviteter

En viktig fråga var också hur vi skulle få medel att 
bedriva någon verksamhet. En första åtgärd var att 
uppvakta Svenska Kommunförbundet. Vi bokade tid 
hos dåvarande förbundsdirektören, Jan-Åke Björklund 
och samlade ihop några från interimstyrelsen för ett 
besök på Södermalm i Stockholm. 

När det var dags tågade vi, något nervösa, in i det 
allra heligaste på dåvarande Kommunförbundet. Helt 
plötsligt var Yngve Persson försvunnen. Vart hade karl 
tagit vägen? Då hörde vi att han redan satt inne hos 
nämnde Björklund. Bägge pratade högt och glatt. 

När vi övriga så småningom fick företräde, förstod 
vi så småningom situationen. Jan-Åke och Yngve var 
gamla kompisar i orienteringsspåren och därmed flöt 
vårt samtal lätt och otvunget. Vi berättade om våra 
planer och bad ödmjukt om stöd. Jan-Åke var omgå-
ende positiv till oss och utlovade ett rundligt bidrag 
både från Kommunförbundet och Kommundata. Dä-
remot var han skeptisk till att vi skulle ordna en årlig 
friskvårdskonferens, som vi hade nämnt som del i 
en verksamhetsplan. Konkurensen var alltför stor på 
området, ansåg han. 
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Besöket hos Jan-Åke Björklund blev mer än lyckat 
och inspirerade oss att arbeta vidare inför bildandet. 
Yngve fick för all framtid vår guldstjärna. Jan-Åke 
var, så länge han var kvar som förbundsdirektör på 
Kommunförbindet, vår supporter. Han var en av fö-
reläsarna på vår första ”Årets konferens”, som vi med 
framgång arrangerade i Sigtuna på Kommunskolan. 
Och han var med och sprang i våra kommande riks-
mästerskap i orientering. 

17 mars 1989

På mötet med Jan-Åke Björklund hade interrimstyrel-
sen fått löfte om lokal när det nya riksförbundet, Kom-
munanställdas Fritidsförbund (K A F), skulle stadfästas. 
Kallelse gick ut till alla Sveriges kommuner och dess 
fritidsföreningar. Dagen bestämdes till  den 17 mars 
1989. Lokalen var alltså en av Svenska Kommunför-
bundets sammanträdesrum i närheten av Slussen i 
Stockholm. Överraskande många hade hörsammat 
kallelsen. Beslut togs att bilda detta förbund och stad-
gar antogs. En intensiv diskussion hölls om kommande 
verksamhet. Representanter från Nacka kommun 
berättade om de tävlingar som tidigare arrangerats i 
både bordtennis och bowling. En av dessa, Lars Olof 
Lindholm, blev en av det nya förbundets styrelseleda-
möter. Vid förbundstämman 1992 utsågs Lars-Olof till 
förbundsordförande. 

En annan representant, Stig Lundberg, hade åkt 
ned från Umeå för att prata om SM för kommunan-
ställda på skidor. Ett sådant hade nämligen ägt rum 
1988 i Malung. Umeå hade då lovat att ta över ar-
rangörsskapet 1990. Ingen hade något emot detta 
bara man benämnde tävlingarna för riksmästerskap. 
Stig Lundberg valdes naturligtvis också in i styrelsen. 
Stig tog under sina år i K A F hand om arbetet med 
söka arangörer till riksmästerskap (RM – kommittén). 
Vidare bland deltagarna på detta möte var två trev-
liga tjejer från Skövde. En av dem, Inger Holm, valdes 
också in i styrelsen och blev en nyttig länk i förbundets 
arbete i många år. 

K A F:s första styrelse fick följande sammansättning:
Olle Wegner, Sigtuna – ordförande
Hans Strömberg, Borås – vice ordförande
Christer Jansson, Örebro – kassör
Yngve Persson, Österåker – sekreterare
Stig Lundberg, Umeå – ledamot
Marianne Mayer, Gällivare – ledamot
Sven Trönne, Lomma – ledamot
Jimmy Österholm, Bollnäs – suppleant
Lars-Olof Lindholm, Nacka – suppleant
Inger Holm, Sköve – suppleandt
Bengt Carlsson, Hultsfred – suppleant

Jan-Åke Björklund
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Lotten avgjorde att Lars-Göran Bergman i Nykö-
pings kommun fick åka på en kurs till Vara folk-
högskola i Västergötland. Kursen hade namnet 

”Bilda en fritidsförening” och arrangör var Kommu-
nanställdas fritidsförbund. Dessförinnan hade Lars-
Göran sänt in ett förslag till kommunens förslagskom-
mitté om att man borde bilda en sådan fritidsförening 
även i Nyköping och tilldelades för detta en belöning 
på 150 kr. Så kom kursinbjudan mycket lämpligt och 
det lottades om vem som skulle åka och lotten föll på 
Lars-Göran.  Allt detta fick till följd att Nyköping fick 
en fritidsförening, som så småningom blev mycket 
framgångsrik och K A F en trogen samarbetspartner 
och så småningom styrelseledamot (2010) och vice 
ordförande. Med ålderns rätt har nu Lars-Göran tackat 
för sig och avgick ur styrelsen vid förbundsstämman 
som ägde rum den 27 september 2018 i Varberg.

K A F tackar nu Lars-Göran för hans många år i för-
bundets tjänst. Tack för att vi fått komma flera gånger 
till Nyköping och där fått fira Årets konferens och 
uppleva Nyköpings Gästabud. Tack för att du hjälpt 
oss med inte minst våra informationsfrågor och K A 
F: s hemsida.   Tack också för att styrelsen får hålla 
sina planeringsdagar hos dig i ditt och hustrun Eva: s 
fina grosshandlarvilla Rosenkällaren i Nyköping. Lars-
Göran och Eva har nämligen efter pensioneringen 
öppnat ett B & B i staden.

Lars-Göran Bergman har varit informationschef, 
redaktör för personaltidningen KOM och hushållstid-
ningen NY i Nyköpings kommun. Han har också varit 
sekreterare för fritidsföreningen Kom Mé, den han var 
med och bildade. Lars-Göran är Nyköpingsbo av födsel 
och ohejdad vana. På hans CV står vidare att han som 
junior spelat ett tiotal tennismatcher mot Björn Borg 
utan att vinna en enda.

Lars-Göran 
Bergman

Text: Olle Wegner
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Anita valdes till K A F: s styrelse 2010. Sam-
ma år som Lars-Göran Bergman också blev 
ny styrelseledamot och Lars Liljedahl ny 

förbundsordförande. Anita är ordförande i Sigtuna 
kommuns personalklubb och har arbetat på stadsar-
kitektkontoret och avdelningen Mark o Vatten på det 
ombildade stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun 
sedan 1989 fram till pensioneringen för något år 
sedan. Anita, som är född i en liten by utanför Karls-
krona är och har varit en stor föreningsmänniska. 
Hon spelar golf och bridge och är medlem i Kvinnliga 
bilkåren. Hon är ansvarig för damsektionen i Arlanda 
GK: s styrelse och som tidigare nämnts, ordförande 
för Sigtuna kommuns PK. 

Anita 
Lindgren

I arbetet med K A F har Anita alltid varit en flitig 
styrelsemedlem och ägnat mycket tid åt RM- frågor 
och då i synnerhet golf. Vid tre tillfällen (2000, 2005 
och 2010) har hon varit tävlingsledare när dessa riks-
mästerskap när de avgjordes i Sigtuna. Med ålderns 
rätt avsade sig Anita sin styrelsepost i K A F och avgick 
i samband med förbundsstämman i Varberg den 27 
september. Hon lämnar dock inte K A F helt då hon 
vid samma stämma invaldes som ledamot och sam-
mankallande i vallberedningen. 

Styrelsen i K A F tackar Anita för vad hon bidragit 
med i form av erfarenhet och arbete under sina år i 
styrelsen. Vi är säkra på att hennes kunskaper kom-
mer förbundet till glädje, när nya styrelseledamöter 
m.m. skall sökas för K A F: s framtid. 

Text: Olle Wegner
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1953 2018

65 ÅR

JUBILEUMSSKRIFT

SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS

IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF)

FÖRSTA STYRELSEN VID FÖRBUNDETS 

BILDANDE 1953 I JÖNKÖPING.

FÖRBUNDETS FÖRSTE ORDFÖRANDE, ERIK EDENÖ, VÄNERSBORG

(fyra från vänster i främre raden)

Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförening (SSIF)

Förbundsmötet beslöt enhälligt
att utse Lars-Göran Bengtsson resp William Rasmussen till hedersledamöter.
Tommy Mäntynen överlämnade därefter en minnesplatta till dessa båda samt även till
de tidigare hedersledamöterna Bengt Öster, Barbro Lundkvist och Johnny Alsholt.

§ 9 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Förbundsordförande, Tommy Mäntynen, presenterade den motion som fanns från
förbundsstyrelsen som innebär att Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF)
avslutar sin verksamhet i och med 2018-års utgång.
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt
att förbundet avslutar sin verksamhet i och med 2018-års utgång
att kvarvarande tillgångar den 31 december 2018 skall tillfalla samarbetsorganisationen
”De Nordiske Hospitals Lege”
att beslutet om förbundets nedläggning, och i samband därmed disponering av tillgångar,
skall fattas under två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett skall vara
ordinarie och båda besluten skall fattas med minst 2/3 majoritet
att genomföra ett andra möte, via sociala medier, under första kvartalet 2019 efter att det
ekonomiska bokslutet resp revisionsberättelsen för 2018 är klar.

Lars-Göran Bengtsson, ständig sekretrare i SSIF, 
låter meddela att SSIF läggs ner efter 65 år.
KAF och SSIF har haft många gemensamma 
beröringspunkter och har genom åren bjudit in 
varandra till våra respektive mästerskap.

Vi i KAF som har varit representanter när KOR-
PEN bjudit in de nationella förbunden har  haft 
ett mycket gott samarbete med Lars-Göran 
och SSIF och vill här passa på att tacka honom 
för alla trevliga möten vi haft och önskar Lars-
Göran ett fortsatt aktivt liv i föreningsvärlden.

KAF genom Lars Carlsson

Utdrag från protokoll fört vidSvenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbunds ”För-
bundsmöte” den 17 november på Hotell tapto i Stockholm.
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Personalklubben i Sigtuna kommun 
bjuder in till Riksmästerskap i bowling  

17-18 maj 2019. 
 

 

Fredag 17 maj start 18.00 

Lördag 18 maj starter 10.00, 12.30 och 15.00 

Spelplats: Eklunds bowling i Upplands-Väsby 

 

För de som önskar ordnas gemensam middag i bowlinghallen, inklusive 
prisutdelning, efter sista start. 

 

Intresseanmälan senast 28 februari 2019 till  
Kenny Bengtsson 0706365314 eller kenny.bengtsson@edu.sigtuna.se  

 

Definitiv inbjudan skickas i mars och anmälan sker då till KAFs webbsida 
(kaf.merig.se) med önskemål om starttid med klassindelning och lagtävling. 
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Årets konferens i bilder

Moderator Viktoria Struxsjö

Inledningstalare var kommun-
direktör Carl Bartler och personal-
direktör Kristina Taremark.
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Erfarenhetsutbytet fortsatte hela 
kvällen, med inslag av god mat 
och dryck.
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Tjörns pesonalförening har just 
blivigt utsedd till Årets Fritidsför-
ening och mottagit diplom och 
5000 kr av KAF:s ordförande Per-
Anders Löthman

Midas från Malmö spelade för oss.
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Stadsvandring med Peter 
Börjesson
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123 Schtunk underhöll oss på Varbergs 
Teater

Underhållning med hjälp av publiken 
föreställande Småländska bönder

Fika på teaterna
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dsfEMIL

Sveriges bästa fritidsavtal med extra bra priser på
Scandichotellen under helgerna!
Visste du att som KAF medlem har du tillgång till ett fördelaktigt fritidsavtal som gäller på
alla Scandichotell i Sverige.

Boka genom www.scandichotels.se och ange D000037091

Varmt välkommen!

scandichotels.se

KAF - ERBJUDANDE PÅ SCANDIC 
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Brödernas Textil erbjuder KAFs medlemmar 30% rabatt på hela produktsortimentet.  
Hos Brödernas Textil hittar du mjuka och sköna kvalitétshanddukar tillverkade i Portugal 
med svensk design. Perfekt att inreda hem och badrum med, överraska gästerna eller att ge 
bort i gåva till en vän.  
 

 

Våra handdukar är tillverkade av noggrant utvalda samarbetspartners med flera 
generationers erfarenhet av textiltillverkning för bästa kvalité, känsla och 
uppsugningsförmåga. Handdukarna är av 100% bomull och har OEKO-Tex Standard 100 
certifiering. 

Dubbla sömmar och stängda hörn gör dessa handdukar särskilt slitstarka och tåliga. En 
täthet på 600 gram per kvadratmeter ger en god balans av kvalité, mjukhet och 
absorptionsförmåga. 

 Tvättas i 40 grader (maskintvätt) för att spara både miljö och ekonomi. 
 Dubbla öglor 
 Dubbla sömmar 
 Kortare öglor likt hotellhanddukar 
 Stängda hörn 
 OEKO-Tex Standard 100 certifierade 
 Hängögla i bomull 
 Svensk design 
 Leverans inom 2-3 arbetsdagar 

Hur gör jag för att ta del av rabatten? Gå till Brödernas Textils hemsida genom att klicka här. 
Välj de produkter du önskar och ange rabattkod KAFRABATT vid betalning. Rabatten kan ej 
kombineras med andra rabatter eller rea.  

Kopiera och klistra in länken
https://xn--brdernastextil-wpb.se/
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För din hälsa, ditt välbefinnande och din vardag

Vill du också få bättre resultat av din 

TRÄNING, KOST & 
VARDAGSMOTION?
Att registrera och planera din träning är inte bara roligt, utvecklande och 
lärorikt utan också väldigt viktigt när det gäller att få in bra rutiner i vardagen. 
Hur ser veckan ut, när finns det tid till träning och vilka träningsmål har du ut-
efter veckans förutsättningar? 

Genom att planera och sätta realistiska mål så skapar du bra förutsättningar för 
att lyckas samtidigt som du får en livsstil som du kan hålla i många år framöver.

SMART planering har gjort flera unika böcker som alla har gemensamt att 
dom hjälper dig planera, följa upp och utvärdera din träning, kost & vardags-
motion men framförallt hjälper dig att skapa en medvetenhet om dig själv 
och din dagsform.

Läs mer om böckerna, se tydliga exempel och beställ via hemsidan: 
www.smartplanering.se 

Styrketräning

Kondition / Annan typ av träning

Mat Balans
@smartplanering  



KAF-       Nytt

33



1989 - 2018


