
 

 

 
  Sidan 1 av 3 

Kommunanställdas Fritidsförbund 

  plusgiro 10 15 41-1 

 
  
 

Verksamhetsplan 2022 
 

Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) bildades den 17 mars 1989 och är en ideell 
organisation för korp- och fritidsföreningar i kommuner och kommunägda bolag och ett av 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 17 riksförbund.  
 
Förslaget till Verksamhetsplan 2022 togs fram vid KAF:s digitala planeringsmöte torsdag 17 
februari. 
 
Förbundets målsättning och uppgifter. 
Förbundet har som målsättning och uppgift att: 

• Främja verksamhet och utveckling av såväl friskvårds- som kulturaktiviteter för 
anställda inom kommuner och kommunägda bolag. 

• Ta initiativ till olika arrangemang, konferenser och utbildningar. 

• Skapa förutsättningar för och samordna riksmästerskapstävlingar (RM). 

• Verka för att kommunerna arbetar aktivt för personalstimulerande åtgärder. 

• Erbjuda hjälp att bilda och utveckla fritidsföreningar i kommuner och 
kommunägda bolag. 

• Sprida information om olika arrangemang och förbundets verksamhet. 

• Vara informationsbank för förbundets medlemmar. 
 

KAF:s Verksamhetsplan 2022 vill leva upp till ovanstående målsättningar genom följande 
aktiviteter: 
 
Plan för Riksmästerskap 2022 
 
Gren Plats   Ansvarig i styrelsen  
Bowling  Huddinge   Conny Rydqvist  
Golf  Hässleholm   Per-Anders Löthman 
Innefotboll Sigtuna  Conny Rydqvist 
Tipspromenad hela Sverige  Anna Adolfsson 
 
Ansvariga för RM-frågor är ”RM-kommittén”. 
RM-kommittén har utarbetat riktlinjer för riksmästerskap, tävlingsbestämmelser, förslag till 
skrivelser för ansökan om bidrag, inbjudan och anmälningsblanketter. Dessa riktlinjer skall 
varje arrangörsförening ha tillgång till via styrelsens kontaktperson för respektive gren. 
 
RM-kommittén är öppen för förslag gällande arrangemang av RM i nya discipliner. 
Kontaktperson inom styrelsen avseende generella RM-frågor är Conny Rydqvist medan 
grenspecifika frågor ställs till respektive grenansvarig enligt ovan. 
 
Årets Konferens  
Förbundets kanske viktigaste och mest välbesökta arrangemang är ”Årets Konferens”. 
Vid Årets Konferens ges deltagarna möjlighet att ta del av intressanta föreläsningar med 
inriktning på friskvård och arbetshälsa. Under konferensen erbjuds också möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och givetvis informellt samkväm. Utmärkelsen ”Årets Fritidsförening” delas 
ut vid konferensen.  
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Styrelsen har för avsikt att ta bort utmärkelse Årets Logotype, då intresset varit litet för detta. 
En ny möjlighet för medlemsföreningar att vinna/få en utmärkelse kommer att diskuteras 
inom styrelsen. Även Förbundsstämman sker i samband med Årets Konferens vart annat år. 
 
Borås har tackat ja till att arrangera Årets konferens 2020, men på grund av pandemin har 
Årets konferens tvingats att ställas in 2020 och 2021. Vår förhoppning är att det ska gå att 
anordna i år. 
 
Årets Fritidsförening 
KAF skall ta initiativ till att i samverkan med Vision, Korpen och hälsosamordnare i Växjö utses 
”Årets Fritidsförening”. Kontaktperson inom styrelsen är Per-Anders Löthman.  
 
KAF-Nytt 
KAF Nytt är KAF:s webbtidning som kommer ut med minst två nummer per år.  
Tidningen skall innehålla allmän väsentlig information till medlemsföreningarna. Där skall 
finnas reportage från RM-tävlingar och föreningsverksamhet. En nyhet är att en 
personal/fritidsförening per KAF-nytt kommer att ges möjlighet att presentera sig och sin 
verksamhet. 
 
KAF tar tacksam emot artiklar, tidningsurklipp och foton från våra medlemsföreningar. I KAF-
nytt gör vi också reklam för och annonsera kommande RM-tävlingar samt informerar om andra 
aktiviteter och Årets konferens.  
 
KAF-Nytt distribueras genom mejlutskick/länk till hemsidan. 
 
Hemsidan ”www.kafinfo.se” 
PÅ KAF:s hemsida ska finns information, reportage, bilder och inbjudningar till våra 
Riksmästerskap och andra aktiviteter. På hemsidan finns också information om  
förbundets verksamhet, organisation, forum för idéutbyte, historik med mera. Det senaste 
numret samt tidigare utgåvor av KAF-Nytt finns på hemsidan för läsning/nedladdning. 
Hemsidan utvecklas i takt med att nya informationsbehov uppkommer. 
 
Stöd för att bilda/utveckla en kommunal personal/fritidsförening. 
Förbundet kommer att ha beredskap för att kunna stödja kommuner som önskar bilda eller 
utveckla en fritidsförening med personlig rådgivning och/eller, om intresse finns, lokala kurser 
på temat ”Utveckla Din Fritidsförening”. Kontaktperson inom styrelsen är Per-Anders Löthman. 
  
KAF en del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
KAF är ett av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets nationella förbund och kommer under 
de kommande åren att försöka utveckla samarbetet med övriga nationella förbund via Korpens 
olika organisationer. Kontaktpersoner inom styrelsen är Conny Rydqvist och Diana Raleska. 
 
Medlemsrekrytering  
Vid december 2021 utgång hade förbundet 69 betalande medlemsföreningar. Målsättningen 
är att antalet skall öka under 2022. 
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Medlemsförmåner 
Som ett led i arbete med att öka antalet medlemmar kommer styrelsen att skapa 
samarbetsavtal med organisationer som för förbundets medlemsföreningar upplevs attraktiva  
och lockande. För information om gällande avtal, se hemsidan www.kafinfo.se.  Kontaktperson 
inom styrelsen är Per-Anders Löthman och Diana Raleska. 

Övriga informationsinsatser 

I KAF:s målsättning ingår bland annat att informera om förbundets syfte och verksamhet och 
om behovet av att satsa på de lokala fritidsföreningarnas friskvårdsarbete. Styrelsens 
marknadsgrupp har ansvaret för förbundets informationsinsatser (Lars Carlsson 
sammankallande och kontaktperson). 

 
En stor uppgift för KAF är att för våra arbetsgivare (kommuner och kommunala bolag) 
tydliggöra betydelsen av ett ökat stöd till friskvårdande arbete inom den egna verksamheten. 
 
 

 
Styrelsen 


