
 

Verksamhetsberättelse 2009 
 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Leif Andersson Planeringskontoret 
Vice ordförande Pelle Brunhage Serviceförvaltningen 
Kassör Jan Svensson Ekonomikontoret 
Sekreterare Eva Hjorth Socialförvaltningen 
Ledamöter Bengt Uusman Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Agneta Jörsved Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Elly Davidsson Socialförvaltningen 
 Helene Wennberg Kommunledningsstaben 
Suppleanter Ann-Marie Nyström Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Kjell Rask Serviceförvaltningen 
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 
 

Målsättningen har hela tiden varit att leva upp till föreningens stadgar 
enligt 2 §: 
 
att  främja de faktorer som kan stärka och vidmakthålla de anställdas 

trivsel, samhörighet och kamratskap 
 
att för personalen planera och genomföra olika trivselarrangemang 
 
att genom sin styrelse eller annorledes verka för kontakter med andra 

organisationer 
 
att besluta om användning och fördelning av de medel för 

trivselbefrämjande åtgärder som anvisas av kommunen. 
 
KomAn-Bladet och annan information till medlemmarna läggs ut på föreningens 
egen hemsida www.koman.se och i Vinden under Personal. KomAn-Bladet 
utkommer tio gånger under året. Till vår hjälp med KomAn-Bladet har vi Inger 
Bertilsson, Personalförvaltningen. 
 
Tillsammans med personalföreningar från Falkenberg, Halmstad, Mark, 
Mönsterås, Hässleholm, Torsås och Kristianstads kommuner träffas vi en gång 
per år för erfarenhetsutbyte. KomAn är med i KommunAnställdasFörening 
(KAF) och deltog även på årets konferens i Hudiksvall. Vi blev inte valda till 
årets förening. 
 
Till vår hjälp med att anordna resor har vi sedan flera år tillbaka ett mycket bra 
samarbete med Dagsås Buss AB. Våra resor är populära och oftast bokas alla 
platser. Vi har dock under året märkt en liten minskning av intresset som 
troligtvis beror på lågkonjunkturen.  



 
 
 
Aktiviteter, resor och evenemang genomförda under 2009  
 
Friskvård  
 
I postmästarens gym finns det möjlighet att träna utan kostnad. Kommunhälsan 
har haft viss rådgivning så man tränar rätt.  
 
Tisdagar och torsdagar har man kunnat träna gympa i Flickskolans 
gymnastiksal. Gympan har varit anpassad så alla skall kunna vara med. Vid 
sommaruppehållet så slutade en av våra ledare. Vi har försökt att ordna ny 
ledare men har inte lyckas och det innebär att tisdagsgympan fick ställas in 
under hösten.  
 
Som tidigare år ordnade vi bussar till Vårruset till Göteborg och Halmstad. 
 
I Veddige simhall har man haft möjlighet att simma och basta varje tisdag. 
 
Alla medlemmar som deltog i ”Cykla till Jobbet”, ”Tappavarvet” och 
”Varbergsloppet” var med i utlottning av fina priser från föreningen.  
 
Kommunmästerskap i golf har genomförts på Varbergs Golfbana. 
 
Resor 
 
Vi har under året haft ett stort utbud på olika resor. Disney on Ice och Genrepet 
till Melodifestivalen har alltid varit populära resor där många tar med hela 
familjen. Även resan till Köpenhamn i december och julmarknaden är ett 
återkommande inslag i vårt utbud. Vi var även med och slå publikrekord för 
ishockey i Sverige (31 144 åskådare på Ullevi) då vi lyckas få biljetter till 
matchen Frölunda-Färjestad. 
 
Teater- och musikalresor som till Sista dansen, Pengarna eller livet, Guys and 
Dolls och Jesus Christ Superstar. Även weekendresa till Stockholm för att se på 
Cats.   
 
Under året blev det även resor konserter med Ulf Lundell,  Jerry Williams, 
AC/DC, Benny Anderssons orkester, Ladies Night, Sissels julkonsert och Alice 
Cooper.  
 
 
 
 
 
 
 



Övrigt 
 
Under året genomförde vi en ny idé som vi kallade ”Bokbytardagen”. Alla som 
vill skänker böcker som vi sedan säljer för 20 kronor/st. Detta blev en succé, då 
vi fick förlänga tiden till nästan en vecka. Hela behållningen hade vi beslutat 
skänka till Almers Hus och totalt blev det 4 200 kronor. Bokbytardagen kunde 
genomföras tack vara ett bra arbete av personalen på informationstorget. 
 
Något som alltid är efterfrågat är våra trivselkvällar. När vi släpper biljetterna så 
tar det oftast inte mer än 30 minuter innan alla är sålda. 
 
Under året har vi även lyckas få rabatterade biljetter till olika arrangemang här i 
Varberg såsom Cirkus Brazil Jack, Grottmannen och Julkonsert i 
Sparbankshallen. 
 
Vidare har vi haft massagekurser, visning av gamla varbergsfilmer, 
föreläsningar, fotokurs och ridning på islandshästar. 
 
Man har även haft möjlighet att vinna fribiljetter till Wic:s hemmamatcher.  
 
Man har även haft möjlighet att delta i olika kurser såsom göra sin egen salva, 
marsipankurs samt hur man gör sin julgrupp. 
 
 
 
Styrelsen för KomAn 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Leif Andersson Pelle Brunhage 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Eva Hjorth Jan Svensson 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Bengt Uusman Helene Wennberg 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Agneta Jörsved Elly Davidsson 
 


