
 

 

 Styrelsemöte 
 Kommunanställdas Fritidsförbund  1(1) 

 

Kommunanställdas Fritidsförbund 
Postgiro 10 15 41-1 

 

Plats Teamsmöte 
Datum Torsdag 2021-04-28 
Närvarande Per-Anders, Tina och Anna (+Wendy i slutminuterna) 

 

1. Ordföranden hälsar välkomna 
 

2. Till sekreterare valdes Anna 
 

3. Protokoll från den 23 mars lästes upp av av Anna 
 

4. Ekonomi och medlemmar.  
Tina redovisade vår ekonomi till och med 28 april = 160960,47 kronor.  
65 medlemsföreningar i skrivande stund. Inga större kostnader hittills under 2021. 
 

5. Hälsoaktiviteter 2021 
Korpen Challenge - pågår fram till 2 maj (Sporren med) Nästa gång måste KAF ut med 
information. Active Quiz – RM i tipspromenad pågår till 6 juni. Bowling – RM är inställt för 
2021, men återkommer till 2022. Golf – RM kör enligt plan för 2021. 
 

6. Hemsida och företag 
PA kontakt med Härjedalens kök – de skriver på ett avtal. Anna ligger på för att få till avtal 
med Nordic Wellness. Olles bok om KAF-rörelsen finns nu publicerad på webbsidan. Beslut 
om att spara protokoll på webbsidan 5 år bakåt i tiden. 
 

7. KAF kansli 
Uppmaningar till mejlutskick med förfrågan om när övriga föreningar jubilerar. Vi behöver 
kontakta medlemsföreningar som ännu ej betalt - PA kontaktar Gislaved, Härryda, Lindome, 
Mölndal, Mörbylånga. Conny kontatar Järfälla och Nacka. Lars kontaktar Orsa?  
Lars har sitt kansli i Mörbylånga nu. PA planerar att ta med västar och pins att dela ut till 
styrelsens medlemmar vid nästa fysiska träff 
 

8. KAF-Nytt 
Wendy skriver om Active Quiz – skickas till Lars senast sista maj. Kanske även en artikel av 
Lena om samarbetet kommunerna emellan. Conny skriver om golf. PA skriver om hur det är 
att skriva en bok. Alla behöver skriva en artikel till nästa nummer – kom med förslag på 
rubriker! 
 

9. Övriga frågor. 
Nästa möte den torsdag 27 maj kl 15.00. 
 
 

Ordföranden tackar för visat intresse. 
 
 
_________________________  _________________________ 
Per-Anders Löthman   Anna Adolfsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
  


