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Plats Teamsmöte 
Datum Torsdag 2021-02-18 
Närvarande Per-Anders, Lars, Conny, Anna och Tina, Wendy 

 

Tillbakablick 2020 
 

a) Bokslut 2020 

Tina har gjort bokslut för 2020 och vi 82984 en ökning på 10232 kr. 

Medlemsavgifter på 67 500 kr 73 medlemmar.Vi minskade utgifterna 

med 30 308 kr för 2020.  På kontot har vi nu  

b) Medlemsmatrikel (2020 jämfört 2019 - samt status 2021) Vi har samma 

antal 73 medlemmar för 2020 som 2019. Per-Anders har skickat ut 

faktura på medlemsavgifterna. Vi får försöka lösa det via mail nästa år. 

c) Informationsinsatserna inklusive KAF-Nytt och hemsidan. Frågor har 

skickats via mail och fått ganska bra genomslagskraft. KAF Nytt kan ju 

skickas ut via länk till hemsidan. Anna berättar om Umeås Facebook, 

vilket kräver att man är aktiv, behövs en plan på hur man kan göra för 

att få den atraktiv.Via mail är ett sätt som vi använder. Möjlighet finns 

att skicka till alla kommuner, vilket vi kan använda. Exempelvis KAF-

Nytt och våra inbjudningar till RM. Tina har skickat ut via mail till oss 

alla. Vi letar upp mailet. 

d) Årets konferens, fritidsförening, Årets Logotype 2020? Vad innebär det 

utan evenemang 2020? Vi har fått skjuta på årsmötet till 2021. Per-

Anders pratar med Olle om vårt årsmöte. Vi behöver nya namn till 

styrelsen, vi behöver minst två nya styrelseledamöter. 

e) RM-tävlingar. Conny frös i bilden, så P-A berättar att golfen 

genomfördes, Tyvärr så blev det ingen bowling. Inget svar om 

bowlingen har fått några anmälning för 2021. 45 st spelade golf 2020, 

bra bana och trevlig kväll. Bra arrangemang. 

f) Övriga arrangemang och aktiviteter – Föreningsfrågor/Hemsida Forum 

mm. Bra att ställa frågor via mail. Både från oss och medlemmarna. Det 

verkar som om flera kommuner lägger ner bidragen till föreningarna. 

Detta kan var ett ämne via mail. Diana gör en Teamsgrupp för styrelsen. 

Kanske vi kan ha det för alla medlemmar?  

Hemsidan, Anna berättar om våra medlemserbjudande. Länkrna till 

bio.se stämmer inte. Anna har varit i kontakt med dem och ska fixa 

detta. PA har flera rikstäckande företag på gång. Anna tar över ansvaret 

för hemsidan och tar fram en ansvarsfördelning, Diana o Tina 

medverkar. PA vill ha en inloggning. 
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g) Övriga styrelseuppdrag, inga övriga uppdrag. Conny o Diana är våra 

kontaktpersoner till Korpen. 

h) KAF:s expedition. Vi får meddela via adressen på hemsidan. Anna fixar 

in Golfen på hemsidan. Olle skickar material till sin bok som redigeras 

och skickas ut till medlemmarna 

i) Verksamhetsplan 20/21 – Hur har det gått för oss? 

Vi fortsätter med det vi är bra på. Med RM i golf o bowling. Våra 

medlemserbjudande jobbar vi vidare med. Tina berättar om 

orienteringsklubbar och som Hässleholm samarbetar med. ”Hitta ut” 

heter aktiviteten. 

j) Planeringsdagarna 2020 – Vad är gjort och vad återstår? 

Vi var i Stockholm och vi har gjort det vi har möjlighet. Bra fixat av 

Korpen som stod för vårt boende. 

  

2021 års verksamhet 

a) Ekonomi (Kassarapport, Budget 2021) 

I kassan 104386,47 kr. Intäcket på en medlemsavgift och bidrag från 

Korpen. Tina visar förslag till budget för 2021. Vårt mål är att behålla 

vårt antal medlemmar. Vi jämför budget med med 2019, då 2020 inte är 

relevant. Vi slutar med en budget i balans på 67 900 kr.  

Styrelsen godkänner av Tina föreslagen budget. 

b) Medlemsvärvning - nya, gamla medlemmar – Medlemsavgifter?  Vi får 

se resultatet efter det att vi har skickat ut våra fakturor för 2021. Två 

KAF-Nytt under året i juni respektive december. Skicka ut anmälningen 

till våra RM till hela Sverige. Viktigt att vi har koll på att föreningar är 

medlemmar i KAf som anmäler sig. 

 

Anna Sundström från Korpen ansluter. 

Vi diskuterar att föreningssverige verkligen behöver stöd nu. Challange 

ska fortsätta i samarbete med Korpen. Anna skickar material till oss via 

Per-Anders. Nytt koncept om att bestiga sitt berg i sin hemkommun, 

’Everest’. ActiveQuiz har pratat med Wendy och vi ska ha samarbete 

med Korpen i detta. Bra om vi genomför detta via Korpen så det blir 

mindre kostnad. Anna avslutar. 

c) Information KAF Nytt 2021. Två KAF-Nytt under året i juni respektive 

december. Hemsidan 2021, vi har bestämt att Anna ansvarar. 

d) Årets konferens 2021 i Borås flyttas till maj eller oktober 2022. Vore 

bra på hösten, för mycket på gång i maj. Linnea Nilsson från Borås och 

MerKraft kopplar in sig i mötet vid 16.30. Vi föreslår konferens i 

oktober 2022 vilket Linnea tycker låter bra då de kan behålla tidigare 

planerat koncept. Per-Anders lyfte frågan om Linnea skulle varra 
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intressesrad av att vara med i KAF-styrelsen och lämnar hennes namn 

till valberedningen. Linnea lämnar mötet. 

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

lärt oss att hålla digitala möten. 

f) Årets Fritidsförening, Årets Logotype. Vi försöker få in bidrag till Årets 

logga i år. Vi tar in det i KAF-Nytt i juni nummert och kanske även en 

förening som utmärkt sig under pandemin. Diskuteras på nästa 

styrelsemöte. 

g) Årets riksmästerskap inkl. pågående och framtida samarbeten? Tina 

föreslår att Hässleholm tar Golf RM i år. Häsleholm förening HUMOR 

firar 30 år. Även våra digital utmaningar via Korpen kan ingå i RM.  

h) Övriga arrangemang/styrelseuppdrag, aktiviteter och KAF:s framtid? 

Wendy tillkommer till mötet. Wendy berättar om mötet med 

ActiveQuiss och samarbete med Korpen. Får friskvårspeng användas 

för detta? 

i) Borås – KAF Stämma 2021/2022– Framtida KAF styrelse? 

KAF kan i forsättningen medverka till dessa friskvårdsarrangemang 

med olika aktörer, ev tillsammans med Korpen. Wendy påpekar att vi 

skulle behöva flera RM. Vi fortsätter att jobba med hälsa och friskvård. 

Angående stämman i år, hur hanterar vi detta? Vi tar detta med Olle hur 

vi ska hantera det. Wendy pratar med Tjörn om någon där vill vara med 

i styrelsen. 

j) Styrelsearbetet 2021! Vem gör vad?  

Wendy har företagskontakter och hälso-kontakter. 

Anna har ansvar för hemsidan. 

Conny RM ansvarig. 

Lars expedition och KAF-Nytt. 

Tina kassör. 

Per-Anders delegerar och har kontakter med föreningarna. 

k) KAF:s expedition 2021 

Lars fortsätter tillsammans med P-A. 

l) Verksamhetsplan 21/22 

Våra evenemang RM, 

Golf 5-6 augusti i Sigtuna 

Bowling 8 maj i Vårby 

KAF-Nytt i juni och december 

Koprpen Challange 

Årets konferens 2021skjuts upp till 2022 i samarbete med Borås. P-A 

och Lars skriver ihop verksamhetsplan för 2022. 
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m) Inga övriga frågor. 

Per-Anders tackar för deltagande i vårt första digital planeringsmöte. 

 
 
_________________________ 
Per-Anders Löthman 
Ordförande  
 
 
_________________________ 
Lars Carlsson  
Sekreterare 


