
 

 

 Medlemskap i  
 Kommunanställdas Fritidsförbund  1(2) 

 

Kommunanställdas Fritidsförbund 
Organisationsnummer: 814800-9890 

 

 
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.  
 

NYHET! 
Från och med 17 februari 2023 välkomnas även kommuner utan befintliga personal-
föreningar/klubbar att via dess hälsoinspiratörer, HR-ansvariga eller liknande ansluta sin 
kommun till KAF via betald medlemsavgift.  
 
Syftet för KAF är att nå så många kommunanställda som möjligt och att för våra arbetsgivare 
(kommuner och kommunala bolag) tydliggöra betydelsen av ett ökat stöd till friskvårdande 
arbete inom den egna verksamheten. 
 
KAF har som målsättning och uppgift att:  
• Främja hälsofrämjande 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 
• Sprida information om olika arrangemang och förbundets verksamhet 
• Vara informationsbank för förbundets medlemmar 
• Erbjuda hjälp att bilda och utveckla fritidsföreningar i kommuner och kommunägda 

bolag 
 
VAD INNEFATTAR MEDLEMSKAP I KAF? 
Genom att ansluta din kommun/personalförening till KAF får ni möjlighet att erbjuda din 
kommuns kollegor: 

▪ Medlemsförmåner som till exempel rabatt på nationella hotellkedjor och 
träningsanläggningar för dig som privatperson 

▪ Tillgång till KAF:s websida med information, inspiration, nätverk med mera 
▪ KAF-Nytt, en elektronisk tidning 
▪ Inbjudan till Årets konferens – ett mötestillfälle för kunskap, utveckling och 

erfarenhetsutbyte för KAF:s medlemmar 
▪ Årets fritidsförening – en utmärkelse som inspirerar och som alla kan söka 
▪ Inbjudan till Riksmästerskap – årliga tävlingar, bland annat golf, bowling, boule 
▪ Samverkan med Korpen Svensk Motionsidrottsförbund inklusive inbjudningar till 

riksorganisationen och deltagande i Korpens nationella kampanjer 
▪ Stöd, inspiration och hjälp att starta nya fritidsföreningar/personalföreningar samt 

dialog kring relevanta och aktuella frågeställningar 
 
Har du frågor kring medlemskapet eller önskar inbetalningskort för årsavgiften på  
900 kronor – skicka ett mejl till kontakt@kafinfo.se så hjälper vi dig. 

mailto:kontakt@kafinfo.se
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PÅ GÅNG 2023 
 

 Anmäl er till Riksmästerskapen i Boule, Bowling, Golf och Tipspromenad 

 Årets konferens – träff i Motala för alla KAF-medlemmar 12-13 oktober 2023 

 Årets aktivitet – en ny utmärkelse som inspirerar och som alla kan söka 2023 

 Gå med i Motionslandslaget (Korpen) 

 Korpen Online – vad önskar vi se för träningspass, fråga era medlemmar? Finns även 
möjlighet att spela in egna träningspass med kändisar/lokala träningsledare/kollegor. 
 

 Aktivitetsbingo – använd Korpens bild och tärningar för att få in rörelsepaus i möten 

 Aktivpaus.se – ett verktyg som bryter stillasittandet vid datorn 

 E-hälsoverktyget PriusHealth  

 Norrlandsnätverk under uppbyggnad 

 Korpens introduktionsutbildning för rörelseinspiratörer. Start hösten 2023. 
Preliminärt upplägg är digitala självstudier (2 h) och digitalt utbildningstillfälle i grupp 
(3 timmar).  
 


