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Kommunanställdas Fritidsförbund 

 

Plats Lekanders bär och boende på Tjörn 

Datum 2019-02-02 

Närvarande Per-Anders, Christer, Conny, Karin, Wendy, Lars och Tina 

 
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar oss välkomna 

 
2. Till att justera dagens protokoll valdes Tina 

 
3. Till sekreterare valdes Lars 

 
4. Dagordningen godkändes 

 
5. Föregående protokoll, 6/12,  lästes upp och godkändes  

 
6. Under 2018 hade vi Intäkter på 80 890 kr, utgifter på 113 936 kr. Ett underskott på 

33 046 kr. 54 282 kr i kassan idag. Bank 11 236 kr. 16 medlemmar har till idag betalt 
medlemsavgift för 2019. 
 

7. Val/uppdrag inom styrelsen:  
a. Till representanter och kontaktpersoner vid riksmästerskapen valdes Conny, 

Per-Anders. 
 

b. Uppdatering av Medlemsmatrikel samt medlemsvärvning.  
Lars skickar till styrelsen om saknade e-postadresser, dessa läggs sedan ut på 
hemsidan med en uppdaterad lista av Lars 
 

c. Våra medlemsförmåner kommer Wendy att ha kolla på i fortsättningen 
tillsammans med Tina och Per-Anders. 
 

d. Årets konferens Tjörn 
Vi kommer att ta bort Årets uppstickare då det är få ansökningar. 
Ska vi ha ett pass med Olle där han presenterar KAF? 
Diskussion med styrelsen på Tjörn om upplägget för konferensen. Per-Anders är 
kontaktperson. 
Styrelsen är arbetsgrupp inför 30 års jubileet. Bildspel som Lars fixar. 
Ska vi bjuda in våra gamla styrelsemedlemmar till jubilieet? Vi bör även bjuda in 
Lars-Göran Bengtsson från Vänersborg. 
Tidig påminnelse till föreningarna om att söka till utmärets åretsfritidsförening. 
 

e. Inför 30-års jubiléet på Tjörn, se punkten ovan 
 

f. Marknadsgrupp: Lars C och Per-Anders. 
 

g. Representanter vid representantskapsmöten inom Korpen Lars C och Monica. 
 

h. Inga övriga val. 
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8. Beslut om tider för vårens styrelsesammanträde per telefon 25/2, 25/3, 29/4, 3 juni, kl 
10.00.  OBS tiden. 
 

9. Wendy undrar hur hon får inloggningen till telefonmötet. Finns i kallelsen längst ner i 
mail från Per-Anders 

 
 
 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 

 
____________________                 ______________________ 
Lars Carlsson Tina Kivivuori 
Sekreterare Justeras  
 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


