Välkommen!
Till

ÅRSMÖTE 15 mars 2017

Till verksamhetsberättelsen 2016
Ett stort tack till Tina Mellqvist som är spindeln i nätet och ser till att allt
fungerar samt styrelsen som aktivt deltagit under året. Utan ert
engagemang är det inte möjligt att erbjuda så många aktiviteter.
Ett stort tack till alla som gör det möjligt för våra medlemmar att delta i de
aktiviteter som vår verksamhet erbjuder. Ni är många som gör att det blir
variation på verksamheten och god gemenskap inom föreningen. Tack till
engagemanget från Sektionsledare, Hälsoinspiratörer, Kontaktpersoner, och
Samarbetspartners.
Medlemsantalet är fortsatt stabilt. Några går i pension och nya tillkommer.
Utbudet växer ständigt och utvecklas vilket är faktorer som påverkar oss
under åren. Vi har också utökat våra kontakter med andra fritidsföreningar
både i och utanför kommunen.
Föreningens mål är att främja medlemmarnas fysiska och psykiska
utveckling genom att:
*Stimulera till en aktiv fritid
*Öka trivseln och arbetsglädjen
*Inspirera medarbetarna att "röra på sig"
*Bidra till en vi-känsla bland medarbetarna
*Höja attraktionsvärdet på kommunen som arbetsplats
*Bidra till att medarbetarna hittar "lusten och livsglädjen"
Med dessa ord vill vi från styrelsen tacka för det arbete ni lägger ner i
föreningen och gör det möjligt för så många att delta i våra aktiviteter.
Vi kommer att fortsätta hälsoarbetet under 2017, med nya och gamla
aktiviteter där EKAF kommer att vara en naturlig samarbetspartner.

Eeva Lengstrand
Ordförande 2016

Verksamhetsberättelse för EKAF
Januari 2016 – december 2016

Eskilstuna Kommun Anställdas Fritidsförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av.
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Information till verksamhetsberättelsen för 2016.
Årsmöte
Årsmötet hölls hos Eskilstuna Ölkultur den 16 mars 2016, 10 medlemmar deltog, utöver
styrelsen.
Sammanträden
Under verksamhetsåret har 11 protokollförda sammanträden hållits, 1½ planeringsdag på
Sandvik Gård den 16 - 17 juni samt en ½ planeringsdag innan EKAF-kvällen på MunktellArenan
den 25 oktober.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt stabil och det finns utrymme att bredda utbudet.
Information
För att sprida information om EKAF:s utbud har vi lagt ut information på hemsidan, i vissa fall
mailat ut information till Hälsoinspiratörerna ute på arbetsplatserna samt till de offentliga
brevlådorna.
Efter sommaren blev det klart att EKAF inte får följa med till Sitevision som blir ny leverantör av
Eskilstuna kommuns nya hemsida då den endast ska vända sig mot medborgarna. Vi köpte
därför en egen licens i slutet av november via Sitevision för att vi ska kunna få hjälp med
support via Eskilstuna Kommun. Kostnaden för köp och införande av detta stod Konsult och
Uppdrag för. EKAF står för supportkostnaderna.
Via Facebook sprider vi även information om våra aktiviteter som nu har 687 följare.

Medlemmar
Under 2016 har medlemsantalet legat stabilt, även om det fortsätter att vara stora
pensionsavgångar så tillkommer ständigt nya medlemmar, 311 nya medlemmar tillkom under
året.
Medlemsantalet är idag (15/2 2017) 4449 personer.

AKTIVITETER 2016
Prova-på aktiviteter
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vattengympa hos Hydrotrim under hela januari och februari månad
Innebandy fortsatte under hela 2016, varje måndag, ca 12 aktiva/tillfälle
Bågskytte MunktellArenan, 7 personer deltog
Blomsterdemo på BlomsterVerkstaden – 2 tillfällen under våren, fullt vid båda tillfällena
Smink & styling kväll med Grillska gymnasiet – 2 tillfällen vår & höst, fullt vid båda tillfällena
Ridning i Vilsta – full grupp
Bågskytte utomhus i Hugelsta – 8 personer deltog (max 10)
Silverlera hos Sensus – 8 personer deltog (fullt)
Aftonevent i Vattenpalatset – ingen uppgift om antal deltagare

Dessutom så var Ponnytrav och Svamputflykt inplanerat under 2016 men fick ställas in på grund
av för få anmälda och för dålig tillgång på svamp.

Föreläsningar

* Mattias Ribbing ”Tankeväckaren” på Eskilstuna Teater – ca 150 personer deltog
* Biokolsföreläsning med Börje Remstam - 10 anmälda men bara 3 kom
* ”Så blir du lugn av naturen” med Mats & Åsa Ottosson följt av vandring på Sörmlandsleden –
23 personer lyssnade på föreläsningen och 19 personer gick med på Sörmlandsleden.

Kulturarrangemang
*
*
*
*
*
*
*
*

Eskilstuna-Revyn 8 januari, vi sålde 392 biljetter (416 = fullt)
”The Producers” extraföreställning i mars, vi sålde 18 biljetter
Konstrunda i centrala Eskilstuna, 4 deltagare
Kommunens friskvårdskör i Komvux aula 9 ggr vår och 8 ggr höst, 40-talet personer
deltog/tillfälle
Cirkus Maximum – biljetter till reducerat pris, ingen uppgift om antal
Musikalen ”Snövit” i Eskilstuna Sporthall, cirka 30 biljetter såldes via EKAF
Musikalen ”Legally Blonde” på Eskilstuna Teater, 3 tillfällen under maj, ingen uppgift om antal
Gainesville festival Strömsholmen 20 augusti – EKAF medlemmar fick 200 kr rabatt på
entrébiljetter, ingen uppgift om antal

Resor
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 Bussresor till Ullared, 44 personer deltog på våren och 50 personer på hösten
Bussresa till Julmarknaden på Skansen, 50 personer deltog
Bussresa till Taxinge Julmarknad, 36 personer deltog
Bussresa till Tjejmilen i Stockholm, 29 personer deltog
Bussresa till TV-inspelningen av Let´s Dance i Stockholm, 50 personer deltog
Bussresa till visning av Stora Sundby slott, 50 personer deltog
2 Bussresor till Lerinmuseét i Karlstad, fullt båda gångerna (50 personer/tillfälle)
Bussresa till Fantomen på Operan med Tuna Trafik, 2 tillfällen (12 + 30 biljetter)
Bussresa till Euro Hockey Tour mellan Sverige-Finland i Behrn Arena Örebro, 23 personer
Bussresa till VM-kval Sverige-Holland på Friends Arena tillsammans med Kommunfastighet,
25 biljetter via oss och 25 biljetter via Kommunfastighet

SF Biobiljetter

Biobiljetter har sålts via EKAF:s kansli. Ca 14 000 biobiljetter såldes under 2016, en ökning med
ca 1 000 biljetter jämfört med året innan. Av dessa såldes närmare 1 100 biljetter under EKAFkvällen till extra reducerat pris (80:-/st).
Biobiljettspriset har höjts 2 gånger under 2016. Första höjningen gjordes i april till 85 kr/st och
den andra höjningen kom i augusti till 90 kr/st, detta på grund av en höjning av momsen på
biobiljetter.

Säsongskort Parken Zoo

EKAF medlemmar fick köpa säsongskort till Parken Zoo till reducerat pris, även till
familjemedlemmar. Medlemmarna kunde köpa både barn och vuxenkort. I båda korten ingick
zoo entré, fria åk i alla karuseller, uppträdanden söndag eftermiddagar i juli, bad i Parkenbadet
samt fri parkering på vuxenkorten. Priset för vuxen var 750 kr och för barn 630 kr. Korten
beställdes direkt via mail till Parken Zoo och hämtades ut i deras gästservice under speciella
tider, 764 kort såldes till EKAF medlemmar.

Korpens Cykelorientering

I år har vi sålt 32 cykelkartor till reducerat pris, 75 kr/st, ord. pris 150 kr, till Korpens
cykelorientering som pågick mellan 1 maj – 30 september.

Paus-gympaband

Inga nya pausgympaband (kassettband) har lånats ut i år heller. Cirka 25 arbetsplatser har
lånade band sedan tidigare. Är det dags att ta bort dem helt då många inte har
kassettbandspelare längre på sina arbetsplatser?

Kommungolfen

Mästerskapet för kommunanställda i golf var planerat att genomföras den 29 augusti på
Mälarbadens Golfbana men fick ställas in på grund av för få anmälda. Däremot deltog 3 personer
från EKAF i RM för kommunanställda som i gick i Nyköping 2 - 3 september. En av deltagarna,
Pekka Hyttinen, vann sin klass.

Fotbollsbiljetter
EKAF sålde biljetter till Eskilstuna Uniteds damallsvenska hemmamatcher till EKAF medlemmar
+ 1 anhörig under hela säsongen för 80 kr styck (ord. pris 120 kr). Vi sålde 189 biljetter under
säsongen 2016. Dessutom sålde vi 102 biljetter till de 2 Champions League matcherna som gick
på hemmaplan under hösten.

Bowlinghallen

Även i år har EKAF-medlemmar kunnat spela bowling måndag-torsdag med 25% rabatt mot
uppvisande av EKAF medlemskort, ca 50-talet medlemmar har nyttjat förmånen under året.

Badminton

Även i år har styrelsen beslutat att subventionera priset på hyra av bana i badmintonhallen.
Subventionen är 25 kr på alla tider, max 3 500 kr/termin.
Totalt 180 personer använde sig av denna förmån, under vårterminen användes erbjudandet vid
106 tillfällen och under hösten vid 74 tillfällen.

Bangolf

Eskilstuna Bangolfklubb erbjöd alla medlemmar att spela bangolf till rabatterat pris på sin bana i
Vilsta. EKAF medlem + 1 medspelare spelade för 40 kr/person (ord. pris 60 kr). Ingen uppgift
om antal personer som har använt förmånen.

Svamputflykt

En svamputflykt var inplanerad i september men fick ställas in på grund av för dålig
svamptillgång.

Migrationen

Vi har haft 2 utlottningar på inlämnade migrationskort under året, en i april och en i oktober, där
20 priser lottades ut per gång.
Vi har även bytt ”Månadens val” 3 gånger under året.

Årets Glädjespridare & initiativ

Vi döpte om Årets EKAF-medlem till Årets Glädjespridare. Till Årets Glädjespridare utsågs Emma
Åslund från socialpsykiatrin Andbergsgatan och Årets friskvårdsinitiativ gick till chefen på
Socialpsykiatrin Andbergsgatan, Linda Boija. Båda fick sina priser på EKAF:s årsmöte.

Hälsoinspiratörer

Två Hälsoinspiratörsträffar genomfördes under 2016. Den första var i februari, 41 personer
deltog. Den andra träffen var i september och där informerades bland annat om Hälsoveckorna
under september månad, 21 personer deltog.

Löneavdrag

Många medlemmar väljer fortfarande att betala sina aktiviteter/inköp via löneavdrag.
Löneavdrag gjordes med 1 048 184 kr under 2016, medlemsavgifterna är inte medräknade.

After work

EKAF har arrangerat medlemspubar i samarbete med Eskilstuna Ölkultur under 2016. Under året
genomfördes 2 medlemskvällar/after work, ytterligare 1 kväll var planerad i mars men ställdes in
då livebandet som skulle spela ställde in på grund av sjukdom.

Årets KAF konferens i Umeå

Ingen från styrelsen närvarade på årets konferens som var i Umeå i september.

EKAF-kväll

I år anordnades den populära EKAF-kvällen den 25 oktober på Hotell Bolinder Munktell i
Munktellsalen. Öppet hus där alla våra samarbetspartners och medlemmar var inbjudna. Vi sålde
biobiljetter för endast 80 kr/st (max 6 st) och lite EKAF prylar. Clijo hade som vanligt
lagerutförsäljning på sina utställningsvaror. Övriga samarbetspartner hade olika former av
erbjudanden i form av presentkort, tävlingar och varor till försäljning. Även i år hade vi en
tipspromenad runt borden hos våra samarbetspartners med frågor som rörde deras
verksamheter. Våra samarbetspartners bidrog med priser.

Å-loppet

Å-loppet, kvartsmaran gick igenom centrala Eskilstuna den 18 juni och lockade i år 25 EKAFmedlemmar. Dessa fick även i år reducerat pris på anmälningsavgiften, medlem betalade 250 kr
istället för 300 kr.

Dianaloppet

I år deltog 33 tjejer från EKAF i tjejloppet Diana som gick den 20 augusti. EKAF och Korpen
subventionerade loppet för EKAF medlemmar, de betalade 130 kr (ord. pris 220 kr).

Medlemskväll

Vi arrangerade en medlemsdag för våra och MSE Fritids medlemmar hos KanotCenter vecka 50.
Medlemmarna fick under dagen handla med 20% rabatt på ordinarie priser samt 10% rabatt på
reavaror.

Kampanjer

* EKAF klassikern genomfördes under 2016 med grenarna skidor, cykling, löpning och simning.
Totalt deltog 58 personer i de olika grenarna varav 6 personer som fullföljde alla
4 grenarna. Efter varje genomförd gren lottade vi ut presentkort på KanotCenter och för de
6 som genomförde alla 4 grenarna tilldelades ett diplom samt varsin biobiljett. I samband
med den sista grenen, simning, fanns det möjlighet att köpa ett rabattkort på 2 månaders
simning i Munktellbadet.
* Eskilstuna Kommun genomförde 2 hälsoveckor under november, 7 – 20 november,
med aktiviteter för alla anställda i kommunen och där EKAF var delaktig genom att göra
programmet för dessa veckor.

SAMARBETSPARTNERS - TRÄNING:
Actic Gym

Träning på gym & gruppass – ca 150 årskort såldes till EKAF medlemmar under året.
Actic har dessutom haft speciella erbjudanden som Öppet hus, egna hälsoveckor och extra
rabatterade förmåner för EKAF medlemmar under året.

Badmintonhallen

Rabatt vid banhyra i badmintonhallen nyttjades 180 gånger under året – 106 tillfällen
vårterminen och 74 tillfällen höstterminen.

Bowlinghallen

Rabatt vid banhyra i bowlinghallen nyttjades ca 50 gånger under året.

Curves

Träningskort på cirkelträning – 57 personer köpte årskort.

Do It–personlig utveckling Sofia Arbestål

Ingen nyttjade erbjudandet under året och Sofia sade upp samarbetet till 2017.

Euphoria Wellness

Klippkort på toning, yoga & mindfullness, ca 30-talet medlemmar nyttjade förmånen under året.

Friskis&Svettis

Träningskort på gym & gruppass – totalt 291 st – varav 77 st 4 månaders kort och 214 st
helårskort.
Friskis&Svettis har även haft speciella EKAF erbjudanden under året som t ex ”Spin of Hope”,
träningskampen för ”Världens barn” & Adventskalendertema till jul.

Gympozz

Träningskort på gruppass – 18 st årskort har sålts under vårterminen.

Nya Hydrotrim

Träningskort på Vattengympa totalt 158 st – varav 84 st vt och 74 st under ht.

Helhetssyn – Margareta Rane

Träningskort på yoga – Ingen uppgift på hur många personer som nyttjade detta under året.

Korpen

Träningskort på gruppass & styrketräning/cirkelträning – 25 personer totalt, varav 14 st årskort
på gympa och 11 st på styrketräning
Dianamilen 33 deltagare
Cykelorientering 32 kartor såldes via EKAF
Triangelloppet hade 3 deltagare

Nordic Wellness

Träningskort Silver för gruppträning och styrketräning - Ingen uppgift på hur många personer
som nyttjade detta under året.

Vattenpalatset/Munktellbadet

Det var 136 personer som simmade i Vattenpalatset fram till och med april månad. Därefter visar
EKAF medlem upp sitt medlemskort och får 10% rabatt på entrépriset i Munktellbadet. Dessa har
vi ingen uppgift på.

Shuniya Yoga

Terminskort på yoga – 16 personer köpte träningskort på yoga under vårterminen och 11 st
under höstterminen, så totalt 27 personer nyttjade förmånen under året.
Shuniya yoga har dessutom arrangerat ett flertal helgkurser & sommar workshops som våra
medlemmar har bjudits in till.

NY SAMARBETSPARTNERS TRÄNING 2016:
Fitness24seven
Ny samarbetspartner från april som erbjuder rabatt på årskort träning, 1 695 kr istället för ord.
pris 2 695 kr. Finns på 4 ställen i Eskilstuna, det tillkom även ett gym i Torshälla under året.
Under året så har 14 EKAF medlemmar nyttjat denna förmån.

AVSLUTAD SAMARBETSPARTNERS TRÄNING 2016:
DoIt – personlig utveckling Sofia Arbestål

Samarbetet med träningscoaching avslutades vid årets slut.

SAMARBETSPARTNERS - EGENVÅRD:
Barfota Ella´s fotvård

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 40: - rabatt på klassisk fotvårdsbehandling, ca 20-talet
EKAF medlemmar nyttjade denna förmån under året.

Broströms Kiropraktik

Avslutade samarbetet i januari men återkom i mars när hon fick tag på ny lokal. Har under året
erbjudit 20% rabatt på klassisk massage men samarbetet avslutades åter under hösten på grund
av hälsoskäl.

Eskilstuna Massage & Friskvård – Malin Dahlgren

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 25 kr rabatt på klassisk massage. Ingen uppgift om
antal besökare.

Marikas Fothälsa

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 50 kr rabatt på klassisk fotvårdsbehandling, ca 20talet EKAF medlemmar nyttjade denna förmån under året.

Spakällan

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla behandlingar, ca 40-talet EKAF
medlemmar nyttjade denna förmån under året.

Uniq hudvård

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla behandlingar. 5 personer
utnyttjade erbjudandet.

NYA SAMARBETSPARTNERS EGENVÅRD 2016:
Mariellas Muskelhjälp

Inledde samarbete januari 2016. Erbjuder 10% rabatt på klassisk svensk massage, både i
Eskilstuna och Torshälla. Ingen uppgift om antal besökare.

AVSLUTADE SAMARBETSPARTNERS EGENVÅRD 2016:
Mattias Träning & Hälsa
Avslutades till 1 januari 2016 på grund av ändrade arbetsuppgifter för Mattias.

Växtvägen

Avslutade samarbetet till 1 januari 2016 på grund av tidsbrist.

Broströms Kiropraktik

Avslutade samarbetet till 1 januari 2016 på grund av hälsoskäl.

Svenska Ryggkliniken

Avslutade samarbetet till 1 januari på grund av föräldraledighet.

SAMARBETSPARTNERS – ÖVRIGA
Aktiv Ortopedteknik

Erbjuder EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla skor.

BiJas Produktions AB

Erbjuder EKAF-medlemmar 10 % rabatt på hela deras sortiment som är allt från badkläder,
underkläder, fritidskläder till ortopediska gördlar & korsetter.

BlomsterVerkstaden

Erbjuder EKAF-medlemmar 10% rabatt på blommor, krukor & dekorationsmaterial. Ej på
blomstercheckar & blommogram. Dessutom har vi haft 2 blomsterdemon under året med
BlomsterVerkstaden.

Bowlinghallen

Erbjuder 25% rabatt vid bokning av bana som EKAF medlem är med och spelar på, måndag –
torsdag och mot uppvisande av EKAF medlemskortet.

Clijo

Inga kampanjer under året men migrationspriser har inhandlats under året hos Clijo samt att de
deltagit på EKAF kvällen med sin lagerutförsäljning.

Eskilstuna Bangolfklubb

Har under året erbjudit EKAF-medlem + 1 medspelare att spela bangolf i Vilsta för 40 kr/person
under sommarmånaderna.

Eskilstuna United

EKAF har sålt matchbiljetter till alla hemmamatcher under säsongen, EKAF medlem har fått köpa
matchbiljetter för 80 kr/st, max 2 biljetter/match. Vi sålde även biljetter till de 2 Champions
League matcherna som spelades på hemmaplan under hösten.

KanotCenter

Har under året erbjudit EKAF-medlemmar att handla i butiken med 10% rabatt på hela
sortimentet, samt haft öppet hus i december för medlemmarna med tillfälle att handla med 20%
rabatt från butiken.

Ortosia

Erbjuder 10% rabatt på lagerförda varor som t ex halkskydd, skoinlägg, stödstrumpor. Ortosia
har dessutom haft två föreläsningar under hälsoveckorna.

SF-biobiljetter

EKAF sålde ca 14 000 biocheckar till SF biografer under 2016, en ökning med ca 1 000 biljetter
sedan året innan. Två prishöjningar genomfördes under året, den första i april till 85 kr/st via
löneavdrag (90 kr kontant) och den andra i augusti på grund av höjning av momsen på
biobiljetter till 90 kr/st (95 kr kontant) via löneavdrag.

Verksamhetsberättelser för EKAF:s sektioner 2016
Bowling
Tre personer har deltagit med 1 lag i korpens seriespel under året.

Frank Pettersson

Cykel
Cykelsektionen har i år inte haft några aktiviteter inplanerade och det beror till stor del på att
sektionsledaren har varit tjänstledig under större delen av 2016 och har slutat i kommunen
under början av 2017.

Satu Eriksson

Fysträning
Under 2016 har medlemmarna haft 15 olika träningsställen att träna på.
Actic Gym – ca 150 personer köpte årskort under året
Badmintonhallen – 180 personer hyrde bana under året
Bowlinghallen – ca 50 personer hyrde bana under året
Curves – 57 personer köpte årskort på cirkelträningen
DoIT-personlig utveckling Sofia Arbestål – ingen person nyttjade förmånen
Euphoria Wellness – ca 30 personer köpte klippkort
Friskis&Svettis – 291 personer köpte träningskort under året
Fitness24seven – 14 personer köpte träningskort under året
Gympozz – 18 personer köpte årskort på träning
Helhetssyn-Margareta Rane – ingen uppgift på antal köpta träningskort
Hydrotrim – 158 personer köpte terminskort under året
Korpen – 25 personer köpte träningskort under året
Nordic Wellness – Ingen uppgift på köpta träningskort
Vattenpalatset – 136 personer simmade i Vattenpalatset fram till april
Munktellbadet – ca 50 personer motionssimmade i Munktellbadet
Shuniya Yoga – 27 personer köpte träningskort under året
Totalt 1186 deltagare i de olika aktiviteterna.

Siv-Britt Olsson

Golf
Under det gångna året var det planerat för ett kommunmästerskap den 29 augusti men fick
ställas in på grund av för få anmälda. Vinnarna från 2015 års kommunmästerskap Kent Lantz
och Harriet Bergström, tillsammans med Pekka Hyttinen representerade dock Eskilstuna kommun
vid RM som gick den 2 - 3 september i Nyköping och där vann Pekka Hyttinen sin klass.

Marianne Södergren

Innebandy
Under det gångna verksamhetsåret har vi spelat innebandy i Fristadsskolan varje måndag mellan
kl. 17.00-18.00. Vi har varit ca 10 - 12 olika personer varje pass och delat upp oss i 2 lag. Det är
blandat både tjejer och killar och en väldig spridning på åldrar. Allt har fungerat bra.

Benny Lexander

Jogging
Under 2016 deltog 33 tjejer i Dianamilen, 25 personer deltog i Å-loppet samt en buss med 29
tjejer som åkte upp till Stockholm och sprang Tjejmilen den 3 september.

Ann-Britt Kent

Rinkbandy
Under 2016 har vi spelat i Korpens division 2, vi har spelat 6 seriematcher och slutade 3:a i
tabellen av 7 lag. Denna placering ledde till en plats i B-finalen, som vi tyvärr förlorade.
Seriespelet varade mellan 20/1 – 2/4.
Vi har tränat varje onsdag morgon under januari – mars och augusti – december i ishallen.

Christer Wiik

Dagordning
för

Eskilstuna Kommun Anställdas Fritidsförenings
Årsmöte 2017-03-15

1.

Mötets öppnande.

2.

Mötet behöriga utlysande.

3.

Val av ordförande för årsmötet.

4.

Val av sekreterare för årsmötet.

5.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet.

6.

Verksamhetsberättelsen.

7.

Revisionsberättelsen.

8.

Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Val av:
a. Ordförande för en tid av ett år
b. Sex ledamöter för en tid av två år + 1 ledamot på fyllnadsval för en tid av 1 år
c. Sektionsledare
d. Två revisorer för en tid av ett år
e. Valberedning för nästkommande årsmöte

10.

Fastställande av medlemsavgiften för 2018.

11.

Styrelsearvoden för 2017

12.

Övriga anmälda frågor

13.

Mötets avslutande.

