Styrelsemöte
Kommunanställdas Fritidsförbund
Plats
Datum
Närvarande
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Telefonmöte
2020-08-27
Lars, Per-Anders, Olle, Diana, Anna och Tina

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Lars valdes till sekreterare
3. Föregående protokoll
Anna skickar maj:s protokoll och läste upp protokollet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi/medlemmar
Tina skickade via mail vår ekonomiredovisningen.
93 192,47 kr gemensamt på vår konto.
67 500 kr i intäkter för medlemsavgiftet, så nu har vi 73 medlemmar.
Samma medelmsavgifter som 2019, efter budget saknar vi 7 medlemmar.
Conny ringer upp Knivsta, Huddinge
Per-Anders ringer upp övriga som saknas i år.
5. RM Golf 2020
Conny och Per-Anders representerade KAF på RM:et.
P-A skriver ett reportage i KAF-Nytt.
Trevligt trubadur på kvällen, P-A höll tal. Mycket bra genomfört RM.
Conny presenterade Sigtuna som ska ha RM:et 2021. Lovar ett lågbudgetpris på RM:et.
6. KAF:s hemsida/erbjudande ansvar
Tina och Anna har varit inne på hemsidan och jobbat, vi tycker det är lite snårigt.
Patrik i Nyköping kan vara behjälplig. Vi måste kolla upp våra erbjudande att de stämmer på
hemsidan.
7. Hösten 2020
Förbudsstämma skulle hållas i år.
Styrelsen beslutar att vänta till 2021 med stämman, i samband med konferensen i Borås. Ska
hållas i början av konferensen.
8. Planeringsdagar 2021
P-A föreslår att vi inte har några planeringsdagar,utan vi har digitalt möte. Vi funderar till
nästa möte. Förslag på datum till P-A. 2-3 timmar sätts av.
9. Karin Öberg
Anna skriver något om Karin till KAF-Nytt
10. Övriga frågor
KAF ambassadörerna:
Olle vill att vi utser tre st ambassadörer som får varsett diplom. Umeå, Halmstad och Växjö.
Lars fixar diplom till dessa.
P-A KAF förråd, P-A har några KAF västar i förrådet och vill överlämna dessa till de som
saknas. En hylla i metall finns i förrådet, som P-A tar med hem och sätter två standar i denna.
Diverse prier i Golf finns också. P-A bestämmer vad vi ska göra av dessa.
KAF-Nytt nr 2 kommer i december, ni ombeds redan skicka in artiklar.
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Styrelsemöte
Kommunanställdas Fritidsförbund
Lars skickar del två av Olles bok om de tio första åren till våra medlemsföreningar.

11. Per-Anders avslutar mötet och tackar alla för visat intresse.

_________________________
Per-Anders Löthman
Ordf.
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_________________________
Lars Carlsson
Sekreterare
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