
 

 

    2017-01-23 
 

 

Personalföreningen KARISMA:s verksamhets-
berättelse för 2016 
 

Verksamhetsår 2016 

KARISMA:s övergripande mål är att bidra till gemenskap och sammanhållning 

bland anställda i Kristianstads kommun, att skapa ett gott mående bland de an-

ställda och att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.  

I likhet med tidigare verksamhetsår har vi under 2016 arbetat för att upprätthålla 

en bredd bland våra aktiviteter, vilket vi känner att vi lyckats väl med. Vi har 

kategoriserat våra aktiviteter utifrån: 

 ”Prova på” 

 ”Nöje/diverse aktiviteter” 

 ”Sport/lopp/biljetter” 

 ”Musik/teater/show” 

Av Karismas medlemmar har 794 deltagande noterats i olika aktiviteter under 

året, vilket är något lägre jämfört med föregående år. Där är medlemmar som 

deltagit på flera aktiviteter, vilket ger en siffra på 541 unika deltagare (643 före-

gående år).  

Karisma sponsrar även deltagande i lopp/tävlingar. Under 2016 har 108 med-

lemmar utnyttjat förmånen. Motsvarande siffra var 77 st under föregående år.   

De aktiviteter som KARISMA anordnat under året finns i bilaga 1.  

Utöver aktiviteter erbjuder KARISMA rabatter på ett flertal ställen som gym, 

massage, sportbutiker, färgaffärer etc. (se bilaga). Karisma har under året utökat 

samarbetet med organisationer/företag som lämnar rabatt till Karismas med-

lemmar.  



 

 

KARISMA sponsrar samtliga medlemmar med att delta i både regionala och 

nationella lopp. Varje medlem får delta i två regionala och 2 nationella lopp och 

KARISMA står då för hela anmälningsavgiften om den är under 500 kr. Anmäl-

ningsavgifter överstigande 500 kr sponsrar KARISMA med 50 %, upp till an-

mälningsavgifter som ligger på max 2000 kr.  

Vi har som förening även möjligheten att kunna erbjuda våra medlemmar för-

månliga priser på biobiljetter.  Under verksamhetsåret har vi behövt höja priset 

från 70 kr/biljett till 90 kr/biljett. Detta då SF höjde priset för företagsbiljetter. 

Varje medlem får köpa 2 biobiljetter i månaden och under 2016 har Karisma 

förmedlat vidare 5245 biobiljetter till våra medlemmar. (4324 st under 2015)  

2016 års styrelse 
 

Ordförande: Emma Svärd (Arbete och välfärd)  
Ledamot (vice ordförande): Jeanette Nilsson (Omsorgen) 
Ledamot (sekreterare): Elin Nilsson (Arbete och välfärd) 
Ledamot (kassör): Tony Lönnquist (Omsorgen) 
Ledamot: Simon Hjortenbrink (kommunledningskontoret) 
Ledamot: Ulrika Tågström (Miljö och hälsa) 
Ledamot: Anna Lönnquist (Barn och utbildningsförvaltningen) 
 
Valberedning: Reneé Bertilsson, Peter Isacsson och Beata Svensson 
Revisorer: Andreas Wimhed, Faruk Saric.  
(Faruk slutade sin anställning under året) 
Revisorsuppleant: Martin Gomér 
 
KARISMA har under året haft en stabil styrelse med ett högt engagemang. Sty-
relsen inledde verksamhetsåret med ett internat där vi gick igenom förvänt-
ningar på de olika rollerna, våra uppdrag och inte minst planerade för verksam-
hetsåret. Samtliga ledamöter deltog vid internatet och fick av sina chefer möj-
lighet att ta en del av sin arbetstid (fredag em) i anspråk för detta. Möjligheten 
att arbeta igenom ovanstående vid ett internat har betytt mycket både för sty-
relsen och för samarbetet ihop med KARISMA ´s kanslist.  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 sammanträden inklusive interna-
tet. Protokoll finns att tillgå på hemsidan. 
 

KARISMA kansli 

KARISMA har en heltidsanställd assistent som sköter medlemskontakten, kon-
takt med aktivitetsarrangörer och administration runt aktiviteter och budget 
samt deltar i nätverket för hälsoinspiratörerna i kommunen och på kommunö-
vergripande introduktionsdagar etc.  
Sedan 2008 innehar Suzanne Lindberg denna anställning, med placering på kul-
tur och fritidsförvaltningen.  
 



 

 

Ekonomi och medlemsantal 

Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god. Styrelsens mål var att årets 
intäkter och utgifter skulle gå jämt ut. Karisma har 2016 gjort ett resultat på 
 - 4 947 kr. KARISMAS ekonomiska läge redovisas i särskild del. 
   
Styrelsen har med tacksamhet noterat att verksamhetsbidrag för 2016 kommit 
in från Kristianstads kommun.  
 
31 december 2016 hade KARISMA 2 463 medlemmar, en ökning med 196 per-
soner jämfört med föregående år.  Karisma har under året bytt bank till Nordea 
(i likhet med övriga kommunen). Samarbetsavtal med Nordea gör att avdrag på 
lön för medlemsavgiften kan fortsätta i likhet med tidigare samarbete med 
Sparbanken Skåne. Hantering av medlemskorten hanteras smidigt genom 
Visma och mailas ut direkt till medlemmarna. För att få sitt medlemskort behö-
ver man ha uppgett sin mailadress till KARISMA.  
 

Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) och erfarenhetsut-
byte med andra personalföreningar 

KARISMA är medlem i Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) som är en ideell 
organisation for korp- och fritidsföreningar i kommuner och kommunägda bo-
lag.  
 
Tyvärr hade inte någon från styrelsen möjlighet att delta vid den årliga KAF kon-
ferensen som hölls under hösten.  
 
Årligen anordnas erfarenhetsutbyte mellan ett tiotal personalföreningar. Tyvärr 
missade KARISMA även detta utbyte under året.  
 

Ändring i stadgar 

Styrelsen avser inte att göra några ändringar i stadgarna.   

 

  



 

 

 Bilaga aktiviteter 2016 
 

Följande aktiviteter har erbjudits 

 Årsmöte 

 Pizza AW på Narins 

 Ullared bussresa, en på vår och en på hösten 

 Ridning på islandshästar 

 Korvskola på Sotnosens café 

 Samarbete Teaterföreningen 

 Äntligen Helg, en på vår och en på hösten 

 Bröderna Lejonhjärta 

 Hyra av tennishallen i Vä 

 Bada gratis fredagmorgnar Tivolibadet.  

 Anmälningsavgifter rabatt på tävlingar 

 Stadsvandring 

 Åhus träningscamp 

 Den Lycklige Pessimisten 

 Höstfest på Cocoon 

 Adventsdekoration två tillfällen Violas Design 

 Marmeladtillverkning Vånga 77.1 

 Padel 

 Golftävling 

 Pralintillverkning 

 Bussresa till Österlen 

 Rawfoodtårtor 

 Skytte 

 Segway 

 Cykelorienteringspaket 

 Workshop på Green MarcElla 

 Upzone höghöjdsklättring 

 Motivationsföreläsning 

 Stapla på Tidlösa 

 Skidresa till Hemsedal 

 SPA I Brösarp 

 Squashhallen 

 Drejkurs 

 Vårruset 

 Curling  

 Fotbollsresa till Berlin 

 Keramikkurs 

 Blomsterlandet 

 Orientalisk danskurs 

 Hälsoföreläsning  

 


