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Ett stort tack vill jag rikta till vår kanslist Christina Mellqvist som under detta ovanliga år 
haft lite annorlunda arbetsuppgifter. Från att tidigare haft fullt upp med att boka olika 
aktiviteter har året som gått mer varit att avvakta och avboka tänkta aktiviteter. Tack 
även till styrelsen som även de haft ett ovanligt styrelseuppdrag. Vi har fått tänka om 
och erbjudit alternativa aktiviteter som mestadels varit utomhus. Tack Ann-Kristin 
Rydberg som tog på sig rollen som kassör och som gjort ett fantastiskt jobb under 
året. 
 
När du läser verksamhetsberättelsen för året så finns många aktiviteter där det står, 
inställt på grund av Corona. Ja, har inte hela året varit präglat av Corona. Våra möten 
har vi haft digitalt vilket inte alls är det samma som att träffas fysiskt. Corona kommer 
inte att finnas för alltid, snart kan vi träffas igen är jag övertygad om. Vi får bara hålla 
ut. 
 
Tack till alla som gör det möjligt för våra medlemmar att delta i aktiviteter som vår 
verksamhet erbjuder. Ni är många som gjort att vi även under rådande omständigheter 
kunnat erbjuda aktiviteter till våra medlemmar. Vi är så tacksamma för engagemanget 
från sektionsledare, hälsoinspiratörer, kontaktpersoner och samarbetspartners. 
 
Under året har det varit ett tapp av medlemmar på grund av pensionsavgångar., en 
minskning med 289 medlemmar sedan 2019. Vi hoppas att fler hittar till oss när vi kan 
sätta fart på aktiviteter igen. 
 
Föreningens mål är att främja medlemmars fysiska och psykiska utveckling genom att: 
 

o Stimulera till en aktiv fritid 
 

o Öka trivsel och arbetsglädje 
 

o Inspirera medarbetarna att aktivera sig 
 

o Bidra till en vi-känsla bland medarbetarna 
 

o Höja attraktionsvärdet på kommunen som arbetsplats 
 

o Bidra till att medarbetarna hittar ”lusten och livsglädjen” 
 
Vi vill från styrelsen tacka för allt arbete som läggs ner i föreningen och gör det möjligt 
för så många som möjligt att delta i våra aktiviteter. 
 
Hälsoarbetet fortsätter även under 2021 med förhoppning om att vi ska hitta bra 
aktiviteter oavsett vad vi står inför. Vi vill att EKAF förblir en naturlig samarbetspartner. 
 
 
 
Eeva Lengstrand 
Ordförande  



 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för EKAF  
Januari 2020 – december 2020 

 

Eskilstuna Kommun Anställdas Fritidsförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen har bestått av.                                  Vald till 

 

Ordförande  Eeva Lengstrand                    VoF             2021 
Kassör Ann-Kristin Rydberg SEF 2022 
Sekreterare Carina Ekström  BoU 2021 
Vice ordförande        Rolf Carlson  SEF 2022  
Ledamot  Elin Karlberg KFF 2021  
Ledamot (vise sekr.) Marie Samuelsson                  VoF 2022 
Ledamot Siv-Britt Olsson P 2021 
Ledamot Marianne Södergren SEF 2021 
Ledamot Anna Lundblad  BoU 2022 
Ledamot Ronny Törnqvist  SEF 2021 
Ledamot Lena Schenell  BoU 2022 
Ledamot Leif Flodman (slutat under året) BoU 2021 
Ledamot Benny Lexander   K-fast 2022 
 

Adjungerad Tina Mellqvist  Konsulent 
 

Revisor Göran Augustsson Pensionär 2021 
Revisor(sup.) Vakant   2021 
Valberedning             Vakant   2021  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmöte EKAF datum 2021-03-17. Via Teams.  

 

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Val av mötesordförande  

§ 3 Val av mötessekreterare  

§ 4 Val av person att justera protokollet  

§ 5 Godkännande av dagordningen  

§ 6 Fastställande av röstlängd  

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  

§ 9 Revisionsberättelse  

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet  

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter  

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  

Förslag från styrelsen att minska antalet styrelsemedlemmar till 10 + ordförande. Bilaga 1 

Förslag att lägga till “Hållbart arbetsliv” till EKAF:s mål i stadgarna. Bilaga 1 

§ 13 Val av ordförande  

§ 14 Val av övriga ledamöter  

§ 15 Val av revisor  

§ 16 Val av valberedning  

§ 17 Mötets avslutande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propositioner till EKAF:s årsmöte 21-03-17 

 

 

 

1. På uppdrag av styrelsen har ledamot Anna Lundblad och Rolf Carlson enats om ett 
förslag till nytt antal styrelsemedlemmar. Eftersom det är några avgångar gör det 
möjligt att på ett smidigare sätt minska antalet, från idag 12 + ordförande till 9 + 
ordförande. 

 

 

 

2. Efter synpunkter och förslag från Kommunledningskontoret är mitt, Rolf C förslag 
att vi kompletterar våra inskrivna mål i stadgarna med: 

 

 Bidra till at medarbetarna hittar "lusten, livsglädjen och hållbart arbetsliv". 
 

Eskilstuna Kommun har i sina mål en tydlig inriktning på Hållbarhet. 

 

 

 

Nedtecknat av Rolf Carlson, v. ordförande i EKAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Verksamhetsberättelse 2020  
Årsmöte 
Årsmötet hölls i Stadshusets café den 11 mars 2020. Tre medlemmar deltog, utöver styrelsen. 
 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 11 protokollförda sammanträden hållits, av dessa hölls endast 4 
möten fysiskt varav ett utomhus i juni, övriga via Skype/Teams på grund av corona. Vi hade 
½ planeringsdag via Teams på våren samt ½ planeringsdag på hösten även detta via Teams. 

 

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 917 följare. 
 

Medlemmar  
Även under 2020 har det varit många pensionsavgångar (443 personer har slutat) och i år har 
det inte tillkommit så många nya medlemmar som tidigare, troligtvis på grund av corona 
pandemin. Antalet medlemmar har minskat med 289 medlemmar sedan 2019. Medlemsantalet 
är idag (2/2 2021) 3 587.  
 

AKTIVITETER 2020 
 

Prova-på aktiviteter  
* Crawlskola vid 2 tillfällen – fullt vid det andra tillfället och 7 personer första tillfället 
* Yoga vid 2 tillfällen, inomhus på våren och utomhus på hösten – 20 + 14 personer 
* Afternoon Tea – hos Café Honey paj, fullt, 25 personer 
* SUP-Stand Up Paddleboard vid 2 tillfällen i augusti – fullt båda gångerna 
* Svamputflykt i Vilstaskogen – 27 anmälda 
* Padel hos Padel Sports Club kunde genomföras vid ett tillfälle under hösten men 3 tillfällen  
   fick ställas in 
* Fototävling under sommaren – 30 personer deltog 
* EKAF Utmaningen – en miljö & hälsoutmanig där det gällde att samla poäng för utförda  
   insatser, startades upp 7/12 men avslutades inte förrän 17/1 2021 – 13 personer deltog 
* EKAF,s Adventskalender, en kalender blandat med övningar/uppdrag samt erbjudanden  
   från våra samarbetspartners, även utlottning av priser från samarbetspartners 
 

Vi hade även planerat och bokat in oss för Padel (höst & vår) & Stil & modevisning via 
Stilstudion men ställdes in på grund av corona. 
 

Föreläsningar  
* Jan Bylund ”Ha kul på jobbet” genomfördes på hösten efter att ha blivit framflyttad från  
   våren då vi tvingades ställa in på grund av corona. Endast 88 personer anmälda. 
* FikabyAnna ”Antiinflammatorisk kost full av bakterier” -  2 st föreläsningar, fullt båda  
   gångerna 
 
 

Kultur & Sport arrangemang 
* Tipp-Topp Känsla med Corporis – 2 ggr 10 veckor med tränings- & kostupplägg via Corporis  
* Mamma Mia The Party på Tyrol – fullbokat 50 personer men 15 personer valde att inte åka 
   med på grund av corona 
* Eskilstunarevyn 13/1 – vi sålde 382 biljetter av 416 möjliga platser 
* Robin Hood musikal på Stiga Sports Arena – ingen uppgift om antal  
* Utlottning av gratisbiljetter till 2 av Teaterföreningens uppsättningar 

http://www.ekaf.nu/


* Fotovandring 27/4 – 10/5 – deltagarna skulle fota på vandring av Sörmlandsleden eller  
   Gyllenhielmska leden och skicka in foton för att delta i utlottning av pris 
* Konstjakt på våren och hösten under 5 veckor – Leta upp konstverk i Eskilstuna med  
   omnejd och delta i utlottning av pris 
Dessutom så hade vi bokat in Let´s Dance och Golden Hits under våren som fick ställas in på 
grund av corona. 
 

Resor  
* 1 bussresa till Ullared under våren – 50 personer anmälda men bara 32 åkte med 
* 1 bussresa till Ullared med övernattning under våren – 50 anmälda men bara 33 åkte  
   med 
* Shoppingresor till Stockholm med Tuna Trafik – 111 personer deltog totalt under vår och  
   höst på lördagsresorna 
En resa var planerad till Trädgårdsmässan i mars men vi tvingades ställas in på grund av 
corona. 
 

SF Biobiljetter  
Bio biljetter har även i år sålts via EKAF,s kansli men på grund av corona pandemin har 
biograferna varit stängda långa perioder. En tydlig nedgång med försäljning av biobiljetter, 
endast ca 2 200 biobiljetter såldes, att jämföra med 2019 års försäljning som var ca 7 000 
biljetter. Av dessa såldes 567 biobiljetter under den digitala EKAF-kvällen till det extra 
reducerade priset 65 kr/st (max 6 st). 

 

Säsongskort Parken Zoo 
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, bad i Parkenbadet, artistuppträdanden, fina 
barnföreställningar, Halloweenöppet 2020 och Julöppet 2020. Priset för vuxen var 720 kr & för 
barn 530 kr, ordinarie priset var 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 165 kort, 
59 Barnkort & 106 Vuxenkort, såldes till EKAF medlemmar. Även det betydligt färre än tidigare 
år men osäkerheten om när Parken Zoo kunde öppnas och vad som skulle vara öppet gjorde 
nog att många inte beställde. 
 

Kommungolfen  
Sektionsledaren valde att inte arrangera någon kommungolf i år under rådande pandemi. De 
senaste åren har intresset även varit svalt. 
 

Fotbollsbiljetter  
Tyvärr har inga biljetter kunna säljas till reducerat pris för våra EKAF medlemmar i år på grund 
av att alla deras matcher har tvingats spela utan publik på grund av corona. 
 

Speedwaybiljetter  
Smederna Speedway har också tvingats köra utan publik i år. 
 

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 1 975 kr under våren och 
2 600 kr under hösten.  
Totalt 183 personer använde sig av denna förmån, under vårterminen användes erbjudandet 
vid 79 tillfällen och vid 104 tillfällen under hösten.     
  



 
 
MunktellBadet  
EKAF medlemmar har 10% rabatt på motionsim i MunktellBadet mot uppvisande av EKAF 
medlemskort, 19 personer nyttjade förmånen under året. MunktellBadet har delvis varit stängt 
för allmänheten under hösten. 
 

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 15 priser lottades ut på våren och 10 priser på hösten eftersom inlämnade kort hade 
minskat. ”Månadens val” är bytt 2 gånger under året. 
 

Årets KAF konferens  
Årets KAF konferens skulle ha hållits i Borås första helgen i oktober men fick tyvärr ställas 
in på grund av corona. 
 

Löneavdrag/Swish 
Betalningar via löneavdrag och swish är fortfarande populärt. Löneavdrag gjordes till 
ett belopp av 415 462 kr. Medlemsavdragen från januari månad är inte medräknade 
då de görs per automatik via löneservice sedan 2015. Antalet swish betalningar under 
året var 76 st. 
 

EKAF-kväll  
Den populära EKAF-kvällen var planerad till den 17 november men på grund av corona 
var vi tvungna att ställa in detta arrangemang. Istället erbjöd vi våra medlemmar att 
beställa biobiljetter digitalt under en dag (9/11) för endast 65 kr/st (max 6 st). 
Dessutom hade 7 av våra samarbetspartner olika former av erbjudanden i form av 
presentkort, tävlingar mm under vecka 47. En del av erbjudandena sträckte sig ännu 
längre. Vi sålde 567 biobiljetter under dagen den 9/11 till våra medlemmar. 
 

Innebandy 
Medlemmar har även i år kunnat spela innebandy i Fristadsskolan på måndagar helt gratis. 
Det har dock varit stängt under hösten men vi hoppas att kunna återuppta det under våren 
2021 igen. 
 

Å-loppet 
Å-loppet skulle först ha gått i juni men flyttades fram till september men även det fick 
ställas in. 
 

Dianaloppet 
Även Korpens Dianalopp fick ställas in. 
 

SAMARBETSPARTNER TRÄNING 
Actic Gym 
Träning på gym och grupp-pass – 254 sålda träningskort till EKAF medlemmar under året. 
Actic har dessutom haft speciella erbjudanden. Exempelvis en PT-dag, extra rabatterade 
förmåner under året, ett erbjudande i vår adventskalender och på den digitala EKAF kvällen 
med fri startavgift. 
 

 



Badmintonspel 
Medlem har fått 25 kr rabatt vid banhyra i Badmintonhallen som nyttjades av totalt 183 
personer under året, under vårterminen användes erbjudandet vid 79 tillfällen och vid 104 
tillfällen under hösten.     

Bowlingspel 
Har erbjudit 25% rabatt vid bokning av bana i Bowlinghallen måndag – torsdag – ingen 
uppgift om antal som nyttjat förmånen. 2 timmars spel skänktes till vår adventskalender. 

DinBalans 
Har under året erbjudit EKAF medlemmar 50 kr rabatt på yogaklasser – ingen uppgift om antal 
som nyttjade förmånen. 
 

Fitness24Seven 
Erbjudit rabatt på årskort på alla 3 anläggningarna i Eskilstuna – 3 medlemmar nyttjade 
förmånen. 
 

Friskis&Svettis 
Erbjudit rabatt på träningskort på gym och grupp-pass – totalt 184 personer nyttjade 
förmånen under året, 175 st årskort & 9 st ½ årskort. De hade även ett extra rabatterat 
erbjudande på klippkort på den digitala EKAF veckan. 
 

Helhetssyn 
Har under året erbjudit rabatt på yogaklasser – ingen uppgift om antal personer som nyttjat 
förmånen. 
 

Hydrotrim 
Erbjudit 50 kr rabatt på Vattengympa under året – totalt 41 personer nyttjade det under året. 
De hade även erbjudande på den digitala EKAF veckan, gratis prova på v 46-50. 
 

Korpen 
Erbjudit rabatt på träningskort på styrketräning & gympa – totalt 43 personer nyttjade 
förmånen varav 20 st styrketräning & 23 gympa. Dianaloppet ställdes in i år på grund av 
corona. 
 

Kraft Träning 
Har under året erbjudit rabatt på gruppträning – ingen uppgift om antal deltagare. 
 

Member24 
Har under året erbjudit rabatt på träningskort på 1 år på alla 3 ställena i Eskilstuna – ingen 
uppgift om antal. 
 

MunktellBadet 
Har under året erbjudit 10% rabatt på entrépriset på MunktellBadet – 19 besökare under året. 
En stor del av hösten var badet dessutom stängt för allmänheten. 
 

Nordic Wellness 
Har under året erbjudit 30% rabatt på träningskort på båda deras anläggningar i Eskilstuna – 
48 personer nyttjade rabatten under året. Hade dessutom ett extra erbjudande på 
träningskort i vår adventskalender. 
 

NumberOneGym 
Har under året erbjudit rabatt träningskort på deras gym – ingen uppgift om antal. 

 

Padel Sports Club 
Ny samarbetspartner från augusti månad som erbjuder rabatt vid bokning av bana på 
vardagar mellan kl 06.00-16.00, totalt har 41 bokningar gjorts sedan augusti månad. De hade 
dessutom ett extra erbjudande på digitala EKAF kvällen där de erbjöd 50% rabatt vid bokning 
av minibana/fotbollspadel vecka 47 samt ett extra erbjudande på 50% rabatt vid bokning av 
bastu via adventskalendern. 



SAMARBETSPARTNER EGENVÅRD 
Corporis 
Ny samarbetspartner sedan januari i år som erbjudit 10% rabatt på kost & 
träningsupplägg – 60 personer har utnyttjat förmånen under året. De hade även ett 
extra erbjudande på den digitala EKAF kvällen med rabatt på massage samt erbjöd en 
digital rörlighetsövning till vår adventskalender. 

 

Eskilstuna Massage & Friskvård 
Har under året erbjudit medlemmar 25 kr rabatt på klassisk massage – ingen uppgift 
om antal. 
 

Marikas Fothälsa 
Har under året erbjudit 50 kr rabatt på klassisk fotvårdsbehandling – ca 10 
medlemmar har nyttjat förmånen under året. 
 

Spakällan 
Har under året erbjudit medlemmar 10% rabatt på alla behandlingar – ca 60 personer 
utnyttjade förmånen under året. Till vår adventskalender skänkte de även ett 
presentkort på 1 000 kr för produkter. 
 

Uniq Hudvård 
Har under året erbjudit 10% rabatt på alla behandlingar – ingen uppgift om antal. 
Hade dessutom ett extra erbjudande på 15% via adventskalendern. 
 

Broströms Kiropraktik upphörde som samarbetspartner till januari 2020. 
 

SAMARBETSPARTNER ÖVRIGA 
AFC Eskilstuna 
EKAF medlemmar har 50 kr rabatt på alla hemmamatcher i Superettan men eftersom 
alla matcher genomfördes utan publik i år så har ingen kunnat utnyttja denna förmån. 
 

BlomsterVerkstaden 
Har under året erbjudit 10% rabatt på blommor, krukor och dekorationsmaterial. De 
hade även ett extra erbjudande på 20% rabatt på den digitala EKAF veckan. Ingen 
uppgift om antal som nyttjade förmånen. 
 

Clijo 
Vi har även under detta år köpt in lite priser till migrationen ifrån Clijo. 
 

Däckia Eskilstuna 
Har under året erbjudit 10% rabatt vid köp av däck enligt deras prislista – ingen 
uppgift om antal som har nyttjat förmånen. 
 

Eskilstuna Bangolfklubb 
Har under året erbjudit medlem + 1 medspelare att spela bangolf i Vilsta med 20 kr 
rabatt – ingen uppgift om antal som nyttjat förmånen. 
 

Färghuset/Nordsjö Idé & Design 
Har under året erbjudit 25% rabatt på färg och spackel samt 15% på tapeter, 
målningsverktyg, slipmaterial, lim, klister, tejp & remsor. De hade dessutom ett extra 
erbjudande på 40% på färg & spackel under den digitala EKAF kvälls veckan som 
sträckte sig året ut. Ingen uppgift på hur många som har nyttjat förmånen under året. 
 

KanotCenter 
Har under året erbjudit 10% rabatt på allt i butiken – ingen uppgift om antal. 



Ortosia 
Har under året erbjudit 10% rabatt på lagerförda varor i butiken samt hade ett extra 

erbjudande på 50% rabatt på alla tofflor i våran adventskalender. 
 

SF Biobiljetter 
EKAF har under 2020 sålt ca 2 200 biocheckar till ett pris av 95 kr/st via löneavdrag & 100 

kr/st vid kontant betalning eller via faktura, av dessa såldes 567 under den digitala EKAF-

kvällen. Biograferna har varit stängda under flera perioder under 2020, SF har förlängt 

giltighetstiden på inköpta biljetter med 3 månader i dagsläget. 
 

Smederna Speedway 
Smederna hade även i år erbjudit våra medlemmar 15% rabatt på entrépriset på alla 

hemmamatcher men eftersom ingen publik fick närvara har erbjudandet inte kunnat utnyttjas. 
 

Aktiv Ortopedteknik upphörde som samarbetspartner till 2020. 

Verksamhetsberättelser för EKAF,s sektioner 2020 
Fysträning 
Under 2020 så har medlemmar haft 15 olika träningsställen att träna på: 

Actic Gym (3 olika gym) – 254 personer köpte årskort under året 

Badmintonhallen – 183 personer bokade bana under året 

Bowlinghallen – ingen uppgift om antal 

DinBalans – ingen uppgift om antal 

Fitness24Seven (3 olika gym) – ingen uppgift om antal 

Friskis&Svettis – 184 personer köpte träningskort under året 

Helhetssyn – ingen uppgift om antal 

Hydrotrim – 41 personer köpte träningskort under året 

Korpen – 43 personer köpte träningskort under våren på styrketräning och gympa 

Kraft Träning – ingen uppgift om antal 

Member24 (3 olika gym) – ingen uppgift om antal 

MunktellBadet – 19 personer besökte badet under året 

Nordic Wellness (2 olika gym) – 48 personer köpte träningskort under året 

NumberOneGym – ingen uppgift om antal 

Padel Sports Club – 41 bokningar har gjorts under året 
 

Cirka 813 st användare av de olika aktiviteterna men då har inte alla lämnat information om 

antalet besökare under året. 
                                                                                                           Siv-Britt Olsson 
 

Golf 
På grund av pandemin avstod vår sektionsledare från att arrangera någon kommungolf 

eftersom intresset inte varit så stort de senaste åren. 
                                                                                                      Marianne Södergren 
 

Innebandy 
Under det gångna verksamhetsåret har vi haft öppen träningstid i Fristadsskolans 

gymnastiksal på måndagar mellan kl 17.00-18.00 men med nya restriktioner gällande 

pandemin är det inställt sedan i höstas. 
                                                                                                                  Benny Lexander 
 

Jogging 
Under det gångna verksamhetsåret har joggingen inte haft någon aktivitet alls eftersom alla 

aktiviteter är inställda på grund av pandemin. 
                                                                                                               Ann-Britt Kent 



 

Rinkbandy 
Under det gångna verksamhetsåret har Rinkbandyn haft ett lag i Korpens seriespel. 

Motståndet var tufft, vi kom sist av 7 lag och hade -116 i målskillnad. Årets säsong har på 

grund av corona pandemin ännu inte startat och vi verkar inte få ihop något lag tyvärr. 

Fokus för sektionen är den uppskattade träningen vi har varje onsdag i Sméhallen men tyvärr 

är även den verksamheten vilande just nu på grund av corona. 
                                                                                                                 Christer Wiik 

 

 


