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Plats Planeringsdag, Idrottens Hus Korpen 

Datum 2020-02-11 

Närvarande Lars, Per-Anders, Christer, Olle, Diana, Anna,Tina och Conny 

 

Tillbakablick 2019 

a) Bokslut 2019 

Christer har tagit fram bokslutet som cirkulerar i styrelsen. 

Styrelsen godkänner bokslutet som ger oss 61 476 kr vid årets 

slut. 

 

b) Medlemsmatrikel (2019 jämfört 2018 - samt status 2020) 

Fem förre än 2019 än 2018. Vi måste jobba vidare med vår 

uppsökande verksamhet. Anita ringer upp sina golfkontakter 

och kollar upp föreningarna. Ev tillsammans med Christer. 

Vi ska skicka ut information om KAF till alla kommuners info 

mail, typ info@kommun.se.  Diana tar fram adresser..  

 

c) Informationsinsatserna inklusive KAF-Nytt och hemsidan 

Lars lägger upp nya användare på hemsidan. Vi borde också ta 

bättre betalt av våra annonsörer i KAF-Nytt och utskick. 

Vid utkick av tidningen skickar vi en länk istället. 

 

d) Årets konferens (utvärdering) 

Andra dagen var ganska så onödig tycker vi. Mer 

gemensamma tider för erfarenhetsutbyte. 

Exv. Olika träffar/bord  för resor, sport, samarbete med andra 

kommunen osv. Korpen var bra att ha med på konferensen och 

trevliga övningar för att få igång oss.  

 

e) Tankar från deltagarna vid Årets konferens i Tjörn. 

Tips till Borås se ovan. 

 

f) Årets fritidsförening, Årets Logotype 

Tre föreningar lämnade in. Flera stycken logotyper kom in. 

Borås och Kalmar vann. 

 

g) RM-tävlingar 

Bowlingen i Sigtuna  30-tal medverkande och Golf  i Köping 

med 60 deltagare. Bättre koll på om deltagana är medlemmar i 

KAF. 

  

h) Övriga arrangemang och aktiviteter 

Vad ska vi kunna satsa på. Diskutioner med Korpen om vad de 

kan medverka i och hjälpa till med. 

 

i) Övriga styrelseuppdrag 

Nya styrelsepersoner som åker på Korpens möte? 
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j) KAF kansliet 

Hemsida, medlemsregister, kontakter med medlemmar, e-

postadresser. 

k) Verksamhetsplan 19/20 – Hur har det gått för oss? 

Lars o Per-Anders gör förslag på kommande plan- och 

verksamhetsberättelse 

 

l) Planeringsdagarna 2019 – Vad är gjort och vad återstår? 

Vi har gjort det som vi planerade för året. Nytt är Olles förslag 

som KAF- ambassadörer. 

 

 

 

2020 års verksamhet 

a) Ekonomi (Kassarapport, Budget 2019) 

Bugetresultatet gick 3259 kr back. Vi fick mindre antal 

medlemmar än det vi budgeterat för. 

 

b) Medlemsvärvning - nya, gamla medlemmar – Medl. avgift!  

Olles ambassadörer, sammanställt i en fil som Olle skickat ut 

till styrelsen. Vi fortsätter på den inslagna vägen om detta, Lars 

kan ta fram ett diplom för våra ambassadörer. 

 

c) Information KAF Nytt 2020, Hemsidan 2020. 

Inforamtion om ambassadörerna redovisar vi i KAF-Nytt. 

Ett nummer i juni och ett i december. 

Flera redaktörer på hemsidan. Lars fixar möjligheter till 

styrelsemedlemmarna. 

 

d) Årets KAF konferens 2020 – Borås!  

Ta fram info till kommuner som inte är medlemmar i KAF. 

Diana fixar detta och skickar inbjudningar till konferensen. 

 

e) Tankar från deltagarna och dess bäring på 2020 års verksamhet 

Ett stort önskemål är att det finns mer tid till erfarenhetsutbyte 

 

f) Årets Fritidsförening, Årets Logotype  

Vi skickar ut info i tidigt skede om att anmäla sig till 

utmärkelserna. 

 

g) Årets riksmästerskap inkl. pågående och framtida samarbeten?  

För 2021 har Conny sonderat med sina kontakter om 

kommande golftävlingar. 

Klart inför 2020. Bowling i Huddinge, golf i Järfälla kommun. 

 

h) Övriga arrangemang, aktiviteter och KAF:s framtid! 

Olles ambassadör skap är en bra grej som vi fortsätter med. 

Olle tar upp möjligheten att skriva en artikel om vad 

kommunerna har för tankar om sina personalföreningar och 

personal. Kanske få med i tidningen Dagens Samhälle. 
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i) Framtida KAF styrelse? 

Per- Anders väljer att inte fortsätta som ordförande, men kan 

tänka sig att fortsätta i styrelsen. Lars flaggar också för att inte 

ställa upp för omval. Christer lämnar över kassörjobbet till Tina 

och han kommer inte att vara med i styrelsen, men kan tänka 

sig att arbeta för KAF trots detta. Karin har lämnat kommunen 

och ska inte vara kvar i styrelsen. 

 

j) Styrelsearbetet 2020! Vem gör vad?  

Vi ser över våra rutiner hur arbtetet i styrelsen ska bedrivas. 

 

k) KAF:s expedition 2020 

Lars fortsätter fram till stämman. Vi hjälps åt med hemsidan. 

 

l) Verksamhetsplan 2020- 2021-2022 

Lars och Per-Anders tar fram ett förslag och delger styrelsen. 

 

m) Övriga frågor  

Olle tar upp Sigtunas presentaion av sin förening. Vi kollar på 

detta i morgon. Anna visar Sporrens aktiviteter. 
 


