Styrelsemöte
Kommunanställdas Fritidsförbund
Plats
Datum
Närvarande

1(1)

Teamsmöte
Torsdag 2021-11-25
Per-Anders, Lars, Tina, Anna och Conny och Lena

1. Ordföranden hälsar alla Välkomna
2. Till sekreterare valdes Lars
3. Föregående protokoll lästes inte upp. Finns på hemsidan.
4. Ekonomin är utskickad till styrelsen via mail. Ekonomin ser bra ut.
Utskick av fakturor för 2022. Anna o Lars tittat på om vi kan skicka ut det via mail.
5. Filmstadens biocheckar har visat sig att skatteverket har synpunkter på
förmånsbeskattningen och att Växjö kommun fått betala 800 000 kr i avgift. Detta ställer till
det för alla föreningar som subvensionerar olika verksamheter. Tina får i uppgift att kolla upp
det till nästa möte.
6. Inför Planeringsdag 17 februari 2022, 13,00-16,30. Lars o PA skriver verksamhetsberättelse.
7. KAF 2021 & 2022
Möte under 2021 har skett via Teams. Golf RM i Sigtuna. Active Quiz 16 föreningar,
samarbete med Korpen som gett oss ca 20 000 kr. Vi kanske skulle jobbat hårdare med att få
in nya föreningar, men vi jobbar på så mycket vi kan och orkar med. PA har fått brev från
Borås om Årets Konferens och låter meddela att planeringen för konferensen kan ske i
oktober 2022. Vi skickar ut en påminnelse om detta längre fram under 2022. Golf i
Hässleholm 11-12/8. Enkät till medlemmarna om vad de vill ha ut av KAF. Conny har haft
innefotboll i Sigtuna.
Vi kan hålla RM i innefotboll genom Sigtunas/Connys försorg. Kanske vi kan hålla RM i
bowling 2022, Conny återkommer med inbjudan till tidningen.

8. KAF Nytt nr. 2 2021. Senaste inlämning 15 december. Glöm inte att skicka in era artiklar till
Lars.
9. KAF möten våren 2022 förslag: 27/1, 10/3, 21/4, 2/6 kl. 15.00.
10. Övriga frågor. Nacka mfl har inte betalt. Huddinge har inte betalt. PA och Anna undersöker.
Ordföranden tackar för visat intresse och önskar alla en glad jul och ett gott nytt år.

_________________________
Lars Carlsson
Sekreterare
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