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De senaste åren har vi i styrelsen medvetet arbetat med att nå fler 

medlemmar. Genom att använda ombud, delta på introduktionsdagarna 

för nyanställda, kommunens intranät ”Vinden” samt vår egen hemsida 

www.koman.se har vi nått ut till allt fler. När det gäller hemsidan så har vi 

sedan starten 2009 haft cirka 5400/år. Att detta har givet resultat märker 

vi då flera nya ansikten deltar i arrangemangen. Trevligt! 

 

När det gäller arrangemangen har varit väldigt populära, såsom 

gymnastiken, våra trivselkvällar, kommunmästerskapen (KM) och resorna 

till Köpenhamn. 

 

Samarbetet med lokala aktörer och företag har fortsatt. Under året har vi 

använt oss av Veddige Buss och Asige Buss för att anordna våra resor. 

 

Vill även tacka styrelsen, personalchefen för ett gott samarbete.  

 

Varberg 2014-02-05 

 

 

Leif Andersson 

Ordförande 

  



Verksamhetsberättelse 2013 

 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande 

sammansättning: 

Ordförande Leif Andersson Planeringskontoret 

Vice ordförande Per Brunhage Serviceförvaltningen 

Kassör Anette Karlsson Hamn- och gatuförv. 

Sekreterare Viviann Sturesson Serviceförvaltningen 

Ledamöter Kerstin Dragstedt Socialförvaltningen 

 Henrik Svensson Varbergs Bostads AB 

 Kerstin Norman Ekonomikontoret 

 Carola Sandberg Barn- o utbildningsförv. 

Suppleanter Sara Forsman Kulturskolan 

 

 

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, Personalkontoret. 

Tillsammans med personalföreningar från Falkenberg, Halmstad, Mark, 

Mönsterås, Hässleholm, Torsås och Kristianstads kommuner träffas vi en 

gång per år för erfarenhetsutbyte. I år var Marks kommun värd.  

KomAn är med i KommunAnställdasFörening (KAF). Styrelsen deltog i 

KAFs årliga konferens som i år hölls i Olofström. 

Under våren genomförde styrelsen en halvdags planeringsdag i Varberg. 

http://www.koman.se/


Till vår hjälp med att anordna resor har vi samarbetat med Veddige Buss, 

och Asige Buss. En viss minskning har det blivit på resor då arrangören 

oftast ska ha omgående betalning för biljetterna. För att inte föreningen 

ska stå med ett antal osålda biljetter så har vi gjort en hårdare bedömning 

på varje förslag.   

 
Arrangemang genomförda under året.  

 

Friskvård  

I postmästarens gym finns det möjlighet att träna utan kostnad. 

Kommunhälsan har bidraget med rådgivning så man tränar rätt.   

Tisdagar och torsdagar har man kunnat träna gympa i Flickskolans 

gymnastiksal. Gympaledaren Lisbeth Hesslow har anpassat gympan så 

alla skall kunna vara med. Intresset har varit stort. 

Som tidigare år ordnade vi bussar till Vårruset i Göteborg och Halmstad. 

 Kommunmästerskap i långgolf, Varbergs Golfbana.  

 Kommunmästerskap i bowling.  

 Kommunmästerskap i bangolf.  

 

Resor 

Under året har vi anordnat resor. 

 Genrepet till Melodifestivalen, Göteborg 

 After Shave och Galenskaparna, Göteborg (2 resor) 

 Ugglarps Grönt, Falkenberg 

 Konstresa, Louisiana och Helsingör 

 Familjen Adams, Göteborg 

 Magnus Uggla, Göteborg 

 Miss Sagion, Malmö 

 Ljusvandring, Alingsås 

 Tv-sändning, Bingolottokväll i Göteborg 

 Tjejkväll på Åby 

 Sommarresa till Köpenhamn 

 Julresa till Köpenhamn (3 bussar) 

 

Övrigt 

Som tidigare år har vi genomfört ytterligare en bokbytarvecka under april 

månad. Alla som vill skänker böcker som vi sedan säljer för 10 kronor/st. 



Hela behållningen går till Almers Hus. Bokbytarveckan genomfördes med 

hjälp av personalen på informationstorget. 

I samarbete med Varberg Event hade vi 150 platser till Schtunk 123 

genrep ”Romeo o Julia” samt rabatterade biljetter till olika arrangemang. 

Vi lottade ut fribiljetter till Warberg Innebandy hemmamatcher, både dam 

och herrmatcher, Varbergs Bois matcher och handbollsklubben.  

 Beskärningskurs i samarbete med personal från Hamn & Gata 

 Föreläsning om blommor i samarbete med Blomsterlandet på Stenåsa 

 Chokladprovning 

 Företagsbesök, Salong naglia 

 Företagsbesök, Lhome 

 Företagsbesök, Tomatodling, Bua 

 Företagsbesök, Stylingkväll 

 Företagsbesök, Veddige Trädgård 

 Företagsbesök, Värö Bruk 

 Föreläsning, Lasse Diding 

 Jag och grafikkurs 

 Turridning, Veddige 

 Vin och champagne provningar (5 st.) 

 Kurs, jultårta 

 Kurs, piskflätning 

 Kurs, stenugnsbakning 

 Kurs, kransbindning 

 Kurs, tovning (4 st.) 

 Kurs, tiffany (2 st.) 
 

Bilderna i årsberättelsen är tagna vid våra arrangemang. 

Styrelsen för KomAn 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Leif Andersson Pelle Brunhage Viviann Sturesson 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Anette Karlsson Carola Sandberg Kerstin Dragstedt 
 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Henrik Svensson Kerstin Norman Sara Forsman 


