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Verksamhetsberättelse för EKAF  
Januari 2019 – december 2019 

 

Eskilstuna Kommun Anställdas Fritidsförening lämnar härmed följande 
verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen har bestått av.                                  Vald till 

 

Ordförande  Eeva Lengstrand                    VoF             2020 
Kassör adj. Ann-Kristin Rydberg SEF  
Sekreterare Carina Ekström  BoU 2021 
Vice ordförande        Rolf Carlson  KoU 2020  
Ledamot  Elin Karlberg KFF 2021  
Ledamot (vise sekr.) Marie Samuelsson                  VoF 2020 
Ledamot Siv-Britt Olsson KoU 2021 
Ledamot Marianne Södergren KoU 2021 
Ledamot Therese Nilsson  SEF 2020 
Ledamot Ronny Törnqvist  KoU 2021 
Ledamot Lena Schenell  BoU 2020 
Ledamot Leif Flodman  BoU 2021 
Ledamot Benny Lexander   K-fast 2020 
 

Adjungerad Tina Mellqvist  Konsulent 
 

Revisor Monica Lundberg KoU 2020 
Revisor(sup.) Göran Augustsson Pensionär 2020 
Valberedning             Anna Lundblad  BuF 2020 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till verksamhetsberättelsen 2019 



 

Ett stort tack till Tina Mellqvist vår konsulent som är spindeln i nätet och ser till att allt 

fungerar. Tack till styrelsen som aktivt deltagit under året. Utan ert engagemang är det inte 

möjligt att erbjuda så många aktiviteter.  

 

Susanne Elmgart som tog på sig uppgiften som kassör valde att avsluta sitt uppdrag. Till 2019 

fick vi leta efter någon som var villig att ta på sig uppdraget. Vi hade några som tackade ja till 

uppdraget men av olika anledningar blev de ingen av dem som blev kassör. Efter sökande för 

ny kandidat fick vi napp, Ann-Kristin Rydberg har varit vår adjungerande kassör under året. 

Ett stort tack till Ann-Kristin som har gjort ett fantastiskt arbete vilket vi är mycket glada för. 

Hon kommer att väljas in i styrelsen vid årsmötet. 

 

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. 

 

På grund av pensionsavgångar har vi under året tappat 379 medlemmar. Det har även 

tillkommit nya medlemmar. 

 

Föreningens mål är att främja medlemmarnas fysiska och psykiska utveckling genom att: 

 

*Stimulera till en aktiv fritid 

*Öka trivseln och arbetsglädjen 

*Inspirera medarbetarna att aktivera 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 2020, med nya och gamla aktiviteter där EKAF 

förhoppningsvis kommer att vara en naturlig samarbetspartner. 

 

Eeva Lengstrand 

Ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2019 
 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i Stadshusets café den 14 mars 2019. Fyra medlemmar deltog, utöver 

styrelsen.  

 

Sammanträden 

Under verksamhetsåret har 11 protokollförda sammanträden hållits samt 1½ planeringsdag på 

M/S Amorella, till Åbo den 16-17 maj samt en halv planeringsdag innan EKAF-kvällen i 

Stadshuset den 12 november. 

 

Ekonomi 

Se bifogade dokument. 

  

Information  

För att sprida information om EKAF,s utbud har vi lagt ut information på hemsidan  

www.ekaf.nu via medlemsregistret Cardskipper och Facebook. 

I vissa fall mailat ut information till Hälsoinspiratörerna ute på arbetsplatserna. 

Vid årets slut har ca 74% av medlemmarna anslutit sig till Cardskipper. 

Via Facebook så har vi vid årsskiftet 894 följare. 

 

Medlemmar 

Även under 2019 har det varit många pensionsavgångar (379 personer har slutat) även om det 

ständigt tillkommer nya medlemmar så har vi minskat antalet medlemmar med ca 266 

medlemmar sedan 2018. Medlemsantalet är idag (30/1 2020) 3 876 personer. 

 

AKTIVITETER 2019 
 

Prova-på aktiviteter 

* Crawlskola vid 2 tillfällen – fullt vid båda tillfällena 

* Innebandy fortsatte under hela 2019, varje  måndag – ca 12 aktiva/tillfälle 

* Blomsterdemo på BlomsterVerkstaden – 2 tillfällen både vår och höst, totalt 18    

   personer under våren och fullt båda gångerna hösten (max 15 personer/tillfälle) 

* 5-kamp i Bowlinghallen vid 2 tillfällen - 18 personer deltog på våren och 8 personer på  

   hösten 

* Prova på Padel i Profeel Padel Center under våren– 14 personer deltog=fullt 

* Prova på veckor i Vattenträning hos Hydrotrim under vecka 5 & 6  

* Prova på i Glasfusing hos Sensus 2 tillfällen – 12 personer deltog båda gångerna , vilket var   

   maxantal 

* Prova på Yoga hos DinBalans i februari, 20 personer deltog vilket var maxantal. Även 3 

prova  

   på tillfällen i augusti med drop-in i mån av plats, ingen uppgift om antal 

* Prova på i Skidteknik genomfördes i Vilsta i februari, 9 personer deltog 

* En deckarvandring med författaren Bengt Lundblad genomfördes i augusti, 15 personer 

deltog 

* En chartrad båtresa med MS Havsörnen till Taxinge genomfördes i september, lunch och 

kaffe ingick i priset, 47 personer deltog 

* En stilanalyskväll genomfördes på Stilstudion i oktober, 15 personer deltog vilket var 

maxantal 

* Prova på i Växtfärgning genomfördes hos butiken Silver & Återbruk i November, 8 

personer deltog vilket var maxantal 



 

En guidad visning av Sigurdsristningen I Sundbyholm var inplanerad i juni men fick ställas in 

på grund av för få anmälda 

 

Föreläsningar 
* Petter föreläsning “Så blev jag artist” på Eskilstuna Teater i November, 400 personer deltog 

* 2 föreläsningar om rawfood med Anna från fika by Anna i MunktellArenan, fullt båda 

gångerna = 35 personer/tillfälle 

* Föreläsning med Marie från “Hälsosamt Enkelt” på MunktellArena, fullt = 35 personer 

* Vi spred information om en gratis föreläsning via Komvux i december om högkänslighet, 

ingen uppgift om antal 

 

Kultur & Sport arrangemang 
* Bussresa till EM-kval matcherna mellan Sverige-Rumänien i mars och Sverige-Norge i  

   september, 2 fulla bussar båda gångerna = 50 personer/match 

* Eskilstuna-Revyn 11 januari – Utsålt = 416 biljetter 

* Hotelliggaren Scenknuten vid 4 tillfällen under våren, ingen uppgift om antalet besökare 

* Konsert med Dan, Py & Bark på Eskilstuna Teater, ingen uppgift om antal besökare 

* Ars Musica sing-along café i februari, ingen uppgift om antal deltagare 

* Rabatterat pris på BAO orkesters konsert i Sundbyholm i augusti, ingen uppgift om antal 

sålda biljetter 

 

Resor 
* 2 Bussresor till Ullared –  50 personer/tillfälle 

* Bussresa till Trädgårds & fotomässan i Älvsjö i mars, fullsatt = 50 personer  

* Bussresa till Julmarknaden i Nora – fullsatt = 50 personer  

* Bussresa till Tjejmilen i Stockholm – 35 personer deltog 

* Bussresa till TV-inspelningen av Let´s Dance maj, fullsatt = 50 personer  

* Bussresa till Nationalmuseum i Stockholm i maj, 35 personer deltog 

* Bussresor till Stockholm i samarbete med Tuna Trafik varje lördag – totalt 311 personer var 

med på resorna under året 

* EKAF gick ut med ett erbjudande om rabatt på en trädgårdsresa till Capri i maj men ingen 

uppgift om antal anmälda 

SF Biobiljetter 
Biobiljetter har även i år sålts via EKAF,s kansli. Cirka 7 000 biobiljetter såldes. 

Av dessa såldes 1329 biobiljetter under EKAF-kvällen till det extra reducerat priset 75 kr/st.  

Vi kunde i september månad sänka priset på biobiljetter från 105 kr/st till 95 kr/st då vi nu 

räknas som stamkund och får ett lägre inköpspris. 

 

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 korten ingick zoo entré, fria åk i alla karuseller, uppträdanden söndag eftermiddagar i juli 

och bad i Parkenbadet. Priset för vuxen var 720 kr & för barn 530 kr om man bokade innan 24 

mars, sedan var priset 750 kr för vuxenkort & 600 kr för barnkort.  

I år beställdes korten via mail till www.ekaf.nu  som vidarebefordrade beställningarna till 

Parken Zoo. Korten betalades och hämtades ut i Parken Zoo på gästservice fram till den 30 

maj. Totalt 979 kort, 356 Barnkort & 623 Vuxenkort, såldes till EKAF medlemmar. 

 

 



Kommungolfen 
Sektionsledaren planerade att arrangera kommungolfen i juni månad men tvingades sedan att 

ställa in då bara 12 personer var anmälda. 

 

Fotbollsbiljetter 
Även i år har EKAF medlem kunnat köpa biljett till AFC Eskilstunas lag i Allsvenskans 

hemmamatcher på Tunavallen. Genom att visa upp sitt EKAF medlemskort i entrén fått 50 kr 

rabatt. Vi har ingen uppgift på hur många som har nyttjat förmånen. 

 

Speedwaybiljetter 
EKAF medlemmar har fått rabatt på Smedernas hemmamatcher i Speedway. EKAF medlem 

betalade 170 kr istället för 200 kr mot uppvisande av sitt EKAF medlemskort i entrén. Totalt 

78 biljetter sålda under 2019. 

 

Bowlinghallen 
EKAF medlemmar har kunnat spela bowling måndag-torsdag mot uppvisande av EKAF 

medlemskortet med 25% rabatt, ingen uppgift på hur många medlemmar som nyttjat 

förmånen under året. 

 

Badmintonhallen 

Vi har erbjudit subventionerat pris på hyra av bana i badmintonhallen. Subventionen är på 25 

kr på alla tider men max 3 500 kr/termin, subventionen i år blev 2 475 . 

Totalt 99 personer använde sig av denna förmån, under vårterminen användes erbjudandet vid 

40 tillfällen under våren och under hösten vid 59 tillfällen.  

 

MunktellBadet 
EKAF medlemmar har 10% rabatt på motionsim i MunktellBadet mot uppvisande av EKAF 

medlemskort, 44 personer nyttjade förmånen under året. 

 

Bangolf 
Eskilstuna Bangolfklubb erbjöd våra 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. 

 

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.  

”Månadens val” är bytt 3 gånger under året. 

 

Hälsoinspiratörer 
En Hälsoinspiratörsträff planerades i februari i år men fick ställas in då bara 5 personer var 

anmälda. 

 

Infoträff för nyanställda 
Vi anordnade en informationsträff om EKAF med focus på nyanställda men den fick ställas in 

på grund av för få anmälda. 

 

 

 



Löneavdrag/Swish 
Många medlemmar väljer att betala sina aktiviteter/inköp via löneavdrag. Löneavdrag gjordes 

till ett belopp av 857 752 kr under 2019 och då är inte medlemsavgifterna medräknade 

eftersom de görs per automatik via löneservice sedan 2015.  

Betalningar via swish ökar stadigt och under 2019 gjordes 122 st swishbetalningar. 

 

Årets KAF konferens  
Tre personer från styrelsen deltog vid årets konferens på Tjörn/Stenungsbaden. 

 

Hälsoveckor 
Under vecka 47 & 48 genomfördes kommunkoncernens hälsoveckor i samarbete med EKAF. 

Under vecka 47 erbjöds 9 olika föreläsningar via Kommunhälsan som var gratis och under 

vecka 48 så erbjöds gratis träning på 9 olika ställen utom MunktellsBadet. Där fick besökarna 

50% rabatt på entrén. 

 

EKAF-kväll 
Den populära EKAF-kvällen anordnades den 12 november i Stadshuset vid Ebelingrummet, 

Fullmäktige och ytorna utanför. Ett öppet hus där alla våra samarbetspartners och medlemmar 

var inbjudna. 11 samarbetsparter hade möjlighet att närvara. Erbjudandet under kvällen var  

biobiljetter för endast 75 kr/st (max 6 st) och lite EKAF prylar. Clijo hade som vanligt 

utförsäljning 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 fina priser. Vi hade dessutom lotteri på 

inträdesbiljetten där 4 besökare vann varsitt presentkort på Eskilstuna Innerstad. 

I år var besöksantalet återigen stort. Vi sålde 1 329 biobiljetter under kvällen. 

 

Å-loppet 
Å-loppet gick igenom centrala Eskilstuna den 25 maj och lockade i år 24 EKAF medlemmar. 

Dessa fick även i år reducerat pris på anmälningsavgiften, EKAF medlem betalade 250 kr 

istället för 300 kr.  

 

Dianaloppet I år har vi inte fått in någon uppgift om att någon EKAF medlem har deltagit i 

tjejloppet Diana som gick den 1 september.  

 

SAMARBETSPARTNERS - TRÄNING: 
Actic Gym 
Träning på gym & gruppass – 58 sålda träningskort till EKAF medlemmar under året. 

Actic har dessutom haft speciella erbjudanden som Öppet hus och extra rabatterade förmåner 

för EKAF medlemmar under året. 

 

Badmintonhallen 
Rabatt vid banhyra i badmintonhallen nyttjades 99 gånger under året – 40 tillfällen 

vårterminen och 59 tillfällen höstterminen.  

 

Bowlinghallen 
Erbjuder 25% rabatt vid bokning av bana som EKAF medlem är med och spelar på, måndag – 

torsdag och mot uppvisande av EKAF medlemskortet, ingen uppgift om antalet EKAF 

medlemmar som nyttjade förmånen under året. 



 

Fitness24seven 
Träningskort på 3 olika gym i Eskilstuna/Torshälla, 8 medlemmar som nyttjade förmånen 

under året. 

 

Friskis&Svettis 
Träningskort på gym & gruppass – totalt 290 st – varav 21 st ½ års kort och  269 st helårskort. 

 

Helhetssyn – Margareta Rane 
Träningskort på yoga, en person har utnyttjat erbjudandet under året. 

 

 

Hydrotrim 
Träningskort på Vattengympa totalt 100 st – varav 55 st vt och 45 st under ht. 

 

Korpen 
Träningskort på gympapass & styrketräning – 60 personer totalt, varav 25 st terminskort på 

gympa, 2 st terminskort samt 33 st årskort på styrketräning. 

Dianamilen hade inga deltagare i år. 

 

KRAFT Träning 
Träningskort på gruppträning, ingen uppgift på antal medlemmar som köpt träningskort under 

året. 

 

Member24  
Träningskort på gymträning på 3 ställen i Eskilstuna till reducerade priser, ca 20-talet 

medlemmar har köpt träningskort under året.  

 

Munktellbadet 
Erbjuder 10% rabatt på entrépriset i Munktellbadet genom att medlem visar upp sitt 

medlemskort i entrén, 44 personer nyttjade förmånen under 2019.  

 

Nordic Wellness  
Träningskort Silver, endast gym och träningskort Silver +, gym och gruppträning, ingen 

uppgift på antal personer som köpte träningskort under året.  

 

NumberOneGym 

Ny samarbetspartner från och med februari som erbjuder rabatt på träningskort. Ingen uppgift 

om antal personer som köpte träningskort hos dem under året. NumberOneGym finns på 

Kungsgatan 81. 

 

Shuniya Yoga 
Terminskort på yoga –24 personer nyttjade förmånen under året. 

Shuniya yoga har dessutom arrangerat helgkurser & workshops som våra medlemmar har 

bjudits in till samt erbjudit ett prova på tillfälle med 3 olika typer av yoga. 

 

 



SAMARBETSPARTNERS - EGENVÅRD: 
Barfota Ella´s fotvård 
Sade upp samarbetet i januari. 

 

Broströms Kiropraktik 
Har under året erbjudit 20% rabatt på klassisk massage. Ingen uppgift om antal besökare. 

 

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 10-

talet EKAF medlemmar nyttjade denna förmån under året. 

 

Spakällan 
Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla behandlingar, 27 EKAF 

medlemmar nyttjade denna förmån under året. 

 

Uniq hudvård 
Har under året erbjudit EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla behandlingar, okänt antal 

personer nyttjade förmånen under året. 

 

 

SAMARBETSPARTNERS – ÖVRIGA 

AFC Eskilstuna 
Erbjuder EKAF medlemmar 50 kr rabatt på alla hemmamatcher i Allsvenskan, 15-25 personer 

nyttjade förmånen/match och det var 15 hemmamatcher, så ca 300 personer nyttjade 

förmånen. 

 

Aktiv Ortopedteknik  
Erbjuder EKAF-medlemmar 10% rabatt på alla skor. Har dessutom haft speciella erbjudanden 

varje månad under året. 

 

BiJas Produktions AB 
Erbjuder EKAF-medlemmar 10 % rabatt på hela deras sortiment som är allt från badkläder, 

underkläder, fritidskläder till ortopediska gördlar & korsetter men affären upphörde under året 

så samarbetet är avslutat. 

 

Blomsterverkstaden 
Erbjuder EKAF-medlemmar 10% rabatt på blommor, krukor & dekorationsmaterial. Ej på 

konfektyr, blomstercheckar & blommogram. Vi har även haft 4 blomsterdemonstrationer 

under året.  

Cirka 100-talet medlemmar nyttjade rabatten under året. 

 

Clijo 
Vi har köpt in migrationspriser under året hos Clijo samt att de deltagit på EKAF kvällen med 

sin lagerutförsäljning. 



 

Däckia Eskilstuna  

Erbjuder 10% rabatt vid köp av däck enligt deras prislista mot uppvisande av EKAF 

medlemskort. 

  

Eskilstuna Bangolfklubb 
Har under året erbjudit EKAF-medlem + 1 medspelare att spela bangolf i Vilsta för 40 

kr/person (ord.pris 60 kr) under sommarmånaderna maj- början av september. 

 

Färghuset-Nordsjö Idé & Design 

Ny samarbetspartner från och med februari. Erbjuder 25% rabatt på färg & spackel samt 15% 

rabatt på tapeter, målningsverktyg, slipmaterial, lim, klister, tejp & remsor i Butiken på 

Nystrandsgatan 2. De har dessutom haft specialerbjudanden under året för våra medlemmar. 

Hela 177 personer nyttjade förmånen under året. 

 

KanotCenter 
Har under året erbjudit EKAF-medlemmar att handla i butiken med 10% rabatt på hela 

sortimentet. 

 

Mina Nära & Kära 
Samarbetet med butiken har avslutats eftersom Butiken lagts ner. 

 

Ordna&Inreda  

Inredningsbutiken på Köpmangatan 50 har erbjudit 10% rabatt på ordinarie priser  men i 

augusti lades butiken ner, samarbetet upphörde. 

 

Ortosia  
Erbjuder 10% rabatt på lagerförda varor som t ex halkskydd, skoinlägg, stödstrumpor.  

 

SF-biobiljetter 
EKAF sålde ca 7 000 biocheckar till SF biografer under 2019. Under september sänkte vi 

priset. Vi får ett lägre inköpspris då vi nu räknas som stamkund. Nytt pris blev 95 kr/st via 

löneavdrag och 100 kr vid kontant betalning. Tidigare pris var 105 kr/110 kr. 

 

Smederna Speedway 
Har under året erbjudet EKAF medlemmar 30 kr rabatt på entrépriset mot uppvisande av 

EKAF medlemskort på alla hemmamatcher. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelser för EKAF;s sektioner 2019 
 

Fysträning  

Under 2019 så medlemmarna haft 14 olika träningsställen att träna på: 

Actic Gym – ca 58 personer köpte årskort under året 

Badmintonhallen – 99 personer hyrde bana under året 

Bowlinghallen – okänt antal personer hyrde bana under året 

Friskis&Svettis – 290 personer köpte träningskort under året 

Fitness24seven – 8 personer köpte träningskort under året 

Helhetssyn-Margareta Rane – 1 person köpte träningskort 

Hydrotrim –  100 personer köpte terminskort under året 

Korpen – 60 personer köpte träningskort under året 

KRAFT träning – okänt antal personer köpte träningskort under året 

Member24 – 20 personer köpte träningskort under året 

Nordic Wellness – okänt antal personer köpte träningskort  

NumberOneGym – Ingen uppgift om antal personer som köpt träningskort 

Munktellbadet – 44 personer motionssimmade i Munktellbadet under året 

Shuniya Yoga – 24 personer köpte träningskort under året 

 

Cirka 704 deltagare i de olika aktiviteterna under året men då har inte alla lämnat information 

om antalet besökare under året.                                                                                                                                   

                                                                                                                  Siv-Britt Olsson 

Golf 

Under det gångna året så gjordes ett försök att återigen arrangera kommungolfen men endast 

12 personer anmälda så vi beslöt att ställa in. Tre personer från EKAF deltog i RM i golf som 

i år gick i Köping. 

                                    Marianne Södergren 

       

Innebandy                                                
Under det gångna verksamhetsåret har vi haft öppen träning i Fristadsskolan varje måndag 

mellan kl 17.00-18.00, förutom under lovdagar. Det är blandat både tjejer och killar. 

Benny Lexander 

Jogging  
Under 2019 deltog inga tjejer från EKAF i Dianamilen men 22 personer deltog i Å-loppet 

25/5 samt en buss med 21 tjejer åkte till Stockholm och sprang Tjejmilen den 1/9.  

     

Ann-Britt Kent 

Rinkbandy 

Har deltagit med 1 lag i Korpens seriespel. vi har hittills spelat sju matcher. Säsongen täcker 

de 3 sista matcherna under förra vintern och de 5 första matcherna denna vinter. 

Vi har tränat i en timma varje onsdagsmorgon kl 07:00 i Smehallen under hela is-säsongen, 

augusti – t.o.m. mars. En väldigt uppskattad och trevlig morgonträning. 

Utgifter under året består av anmälningsavgift till Korpen samt hyra av träningstiden,  40 % 

av anmälningsavgift och ishallshyra har betalats med egenavgift. 

                                             Christer Wiik 

 

 

 


