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Kommunanställdas Fritidsförbund 
Postgiro 10 15 41-1 

 
 

Plats Korpen Stockholm 

Datum 2020-02-12 

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

 
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 
2. Till att justera dagens protokoll valdes Anna 

 
3. Till sekreterare valdes Lars 

 
4. Dagordningen godkändes 

 
5. Föregående protokoll lästes upp av Christer, godkändes och lades till handlingarna. 

I protokollet diskuteras vårt arkiv, vi beslutar att arkivet flyttas från Per-Anders till Diana 
 

6. Ekonomisk rapport samt godkännande av bokslut för år 2019 
Postgiro 44 165 kr bankgiro 11 276 kr. Endast fem föreningar hittills som erlagt 
medlemsavgift. Bokslutet godkändes. 
 

7. Val/uppdrag inom styrelsen:  
a. Till ny kassör valdes Tina Kivivuori  19711201-3300. Christer lämnar över efter 31 år. 

 
b. Representanter och kontaktpersoner vid riksmästerskapen valdes Conny med hjälp 

av Per-Anders. 
Conny åker med Korpen  8-10 maj inför Företags EM i Holland sommaren 2021. 
 

c. Uppdatering av Medlemsmatrikel samt medlemsvärvning  
Lars lägger upp senaste medlemsmatrikeln på hemsidan, Medlemsvärvning pågår 
konstant. 
 

d. Medlemsförmåner 
Ska uppdateras på hemsidan.  Anna, Tina och Diana, samt Per-Anders ansvarar för 
detta. Anna är sammankallande. 
 

e. Årets konferens Borås; inkl. Årets Fritidsförening/ Logotype? 
datum är satt till 1-2 oktober. Vi skickar ut anmodan att föreningarna ska skicka in 
ansökan om Årets fritidsförening och Årets Logotyp. 
 

f. Inför årets KAF konferens, stämma mm 
Förslag på nya styrelseledamöter skickas till valberedningen. Viktigt att stämman 
läggs in i programmet mitt i så den inte läggs sist på dagen. Teman till ämne inför 
konferensen skickas till Per-Anders. Per-Anders har kontakterna med Borås. 
 

g. Marknadsgrupp: (Lars C, Per-Anders och Anna A) 
 

h. Till representanter vid representantskapsmöten inom Korpen valdes Conny och 
Diana. Representatskaps möte den 15-17 maj som Conny och Diana åker till. 
 

i. Övriga val 
Inga övriga val. 
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8. Övriga frågor 
Budget för 2020 går vi igenom.  Budget beslutas för 2020 som bilägges protokollet. Vi räknar 
med 80 medlemmar för 2020. 
 
Vi kollar upp adresser som är postmottagare. Kollas upp om vi kan skicka fakturorna för 
medlemsavgiften  via mail. 
 
Annonskostnader i KAF-Nytt är följande. 
Helsida 4000 kr, halvsida 2000 kr, ¼ sida 1000 kr. 
 
Mötestid för april ändras till onsdagen den 29 april kl 15.00. 
Sida på hemsidan om förmånsbeskattning, länk till sidan skickas ut. 
Lars fixar behörigheter på hemsidan till styrelsen. 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Per-Anders Löthman   Lars Carlsson 
Ordf.    Sekreterare 


