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Verksamhetsberättelse för Kommunens Fritidsklubb, Köping 2022 
 
 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande Fulvio Malinaric, pensionär 
Sekreterare Maria Eklund, Yara AB 
Kassör Åsa Loord, VafabMiljö Kommunalförbund 
Ledamöter Majvor Eriksson, Arboga kommun  
 Christer Guldbrand, Västra Mälardalens Kommunalförbund  

Mikael Jakobsson, Räddningstjänsten Mälardalen 
Suppleanter Anders Jobén, Vård & Omsorg  

Ingela Johansson, Utbildningsförvaltningen 
Stefan Anderberg, Utbildningsförvaltningen 
Sissi Forsström, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB 
 
 
 
 
  

 
Sammanträden  
Årsmöte hölls den 30 mars.  
Styrelsen för Kommunens Fritidsklubb genomförde ett planeringsmöte i Kloten.  
Vi planerade verksamheten samt budget för år 2022.  
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret; 24/1, 28/2, 
30/3 planeringsmöte 20/5, 16/6, 18/8, 24/10, 15/12. 
 
Styrelsen 
2022 bestod av styrelsen av 10 personer.  
 
Verksamhet 
Kommunens Fritidsklubb vill genom sin verksamhet aktivera kommunens anställda 
genom olika motions- och idrottsaktiviteter samt kulturella arrangemang. Syftet är att 
trivas och må bättre på arbetet och på fritiden. Vi var 1117 betalande medlemmar 2022, 
vilket är en minskning jämfört med tidigare år.  
 
Regelbunden motionsverksamhet  
Fritidsklubben har under året bedrivit följande regelbundna aktiviteter; styrketräning, 
bordtennis, innebandy och simning/bad i Köpings och Kolsvas badhus. 
 
Prova på akvarell 14 och 17 mars  
Vi hade två kvällar då våra medlemmar kunde få prova på att måla akvarell.  
Platserna försvann kvickt. Det var en mycket populär aktivitet. Det var sex deltagare 
första kvällen åtta på den andra. Mats Carlsson och Sissi Forsström var kursledare.  
 
Resa till Romme Alpin  26 mars 
21 personer var med på skidresan till Romme, både medlemmar och anhöriga. Åsa och 
Christer var med på resan och kunde rapportera om en lyckad och trevlig tur.  
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Motionsutmaning 
En populär aktivietet från förra årets coronaidéer som vi kunder köra en repris på.  
Vi gav våra medlemmar en utmaning i april. Det innebar att man under april månad 
skulle utföra minst 8 tillfällen med minst 30 minuters pulshöjande aktivitet. Av de som 
deltog drog vi fem vinster i form av ett presentkort till handlarna i Västra Mälardalen.  
 
Kubbturnering 23 maj 
Vi hade fem banor för kvällen och det var fullt på banorna hela tiden. Vi spelade, 
skrattade, hejade på, grillade och käkade korv och hade allmänt trevligt som vanligt. 
Dagcenter vann och Timpas lag kom tvåa.  
 
Vårruset 31 maj 
Det blev bara en liten buss som åkte iväg till Västerås med motionssugna tjejer. Runt 30 
stycken åkte med. Stefan, Anders och Maria vinkade av deltagarna och kollade att de 
hade sina medlemskort.  
 
Golf 3 juni 
Vi kunde genomföra en golfdag den 3 juni. Runt 14 medlemmar var med och tävlade 
och vinnare för året var vår stolte ordförande, Fulvio. Grattis! Det var ett lyckat och 
uppskattat arrangemang.  
 
Cykelorientering 24 augusti 
Det var ovanligt få som var med på årets cykelorientering. Knappt 50 personer kom och 
cyklade den cirka en mil långa tipsbanan. Förhoppningsvis bara trögstartat efter 
pandemin. Det var jättetrevligt, med bra bana, trubadur och goa och glada deltagare. Vi 
satte oss i gröngräset och åt av salladen tillsammans. Solen hade vi också med oss. Som 
alltid en lyckad kväll.  
 
Resa till Lars Lerin 17 september 
Bussresan till Lars Lerin i Karlstad gick som vanligt bra, med melodikryss, bra mat och 
härligt väder. 36 medlemmar följde med. Några få var utomstående. Kanske en aktivitet 
som har kommit för att stanna.  
 
Fiskeresa 1 oktober 
Det var 20 fiskesugna medlemmar och anhöriga som hängde med på årets fiskeresa till 
Stora Borrsjön. Av de 20 var det hälften som var medlemmar. Det var bra utdelning 
med fisk. Totalt 60-70 fiskar drogs upp under dagen. Alla lyckades inte fånga något 
men det var ändå en lyckad fiskedag med korvgrillning och härligt väder, även om det 
var lite kallt.   
 
Prova på bridge 12 oktober 
Köpings Bridgeklubb bjöd in KomFris medlemmar att vara med på en prova på kväll i 
deras egna lokaler. Det var några som nappade på erbjudandet, men det var även lite 
krångel med kontaktuppgifterna i inbjudan, så bridgeklubben bjöd in på nytt till en 
prova på kväll i januari 2023.  
 
Bowling 27 oktober och 9 november 
Det är är också ett arrangemang som har minskat i antal deltagare. Runt 20 personer på 
båda kvällarna. Även om vi inte tog över bowlinghallen, var vi ändå på topp och det 
märktes att vi var där. En rolig och trevlig aktivitet. Maten var god och några glada 
vinnare av diverse priser korades.  
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Rabatt på teater 
Våra medlemmar erbjöds rabatt på Teaterföreningens uppsättning Antikrists mirakler, 
baserad på Selma Lagerlöfs roman. En rabatt om 50 kronor för våra medlemmar.  
Munktorpsteaterns julspel den 10-11 december på Forum. En musikal som gick i julens 
tecken. De fick 50 kronor rabatt på en föreställning.  
 
Julresa 
Vi åkte till Taxinge julmarknad den 19 november. Det var kallt och blåsigt, men det 
blev en bra dag för de som var med ändå.    
 
Medlemsrabatter  
Fritidsklubbens medlemmar erbjuds stående rabatter; 
Bilia, bensinrabatt med Volvokortet. 
Medlemmarna får rabatt på Köpings biograf, Royal. 20 kr/biljett helgfri måndag-
torsdag.  
 
Information 
Fritidsklubben har från och med våren 2022 en egen webbplats, www.komfri.se, med 
aktuell information, nyheter och bilder och berättelser från aktiviteter vi haft. Det gör att 
alla medlemmar kan ta del av samma information, även de som inte är anslutna till 
kommunens nätverk.  
Medlemmarna får även erbjudanden på sin kommunala e-postadress och via externa 
adresser för de som inte har en kommunal e-postadress.  
Vi har även en Facebooksida för att nå ut på ännu ett sätt. Det är ett mycket bra 
komplement till övriga informationskanaler.   
 
Ekonomi 
2022 års verksamhet utföll med ett negativt resultat. För en utförlig redogörelse av den 
ekonomiska situationen hänvisas till den ekonomiska berättelsen. Avgiften är fortsatt 
samma som förut, 75 kronor.  
 
 
Tack alla som varit med och gjort 2022 till ett bra år för Kommunens Fritidsklubb i 
Köping. Vi kommer förhoppningsvis igång med ännu fler aktivieter nästkommande år 
efter åren med pandemi.  
 
Maria Eklund 
Sekreterare, Kommunens Fritidsklubb 
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Styrelse 
 
 
 
Maria Eklund  Fulvio Malinaric 
sekreterare   ordförande 
 
 
 
Åsa Loord   Majvor Eriksson 
Kassör   Ledamot 
 
 
 
Christer Guldbrand  Mikael Jakobsson 
Ledamot    Suppleant 
 
 
 
Anders Jobén  Stefan Anderberg 
Suppleant   Suppleant 
 
 
 
Ingela Johansson   Sissi Forsström 
Suppleant   Suppleant 
 
  
 


	Verksamhetsberättelse för Kommunens Fritidsklubb, Köping 2022
	Styrelsens sammansättning
	Sammanträden
	Verksamhet
	Regelbunden motionsverksamhet
	Prova på akvarell 14 och 17 mars
	Resa till Romme Alpin  26 mars
	Motionsutmaning
	Kubbturnering 23 maj
	Vårruset 31 maj
	Medlemsrabatter
	Information
	Ekonomi
	Styrelse


