
 

 
 
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2020 
Hässleholms Kommuns Fritidsförening HUMOR  
 

Hässleholms kommuns Umgänge, Motion Och Rekreationsklubb 

 
Fritidsföreningen HUMOR är en ideell förening för de anställda av Hässleholms kommun, 
förtroendevalda och dess pensionärer. Föreningens målsättning och uppgift är att på bästa möjliga 
sätt positivt påverka de anställdas trivsel, välbefinnande, hälsa och möjlighet till rekreation, genom 
att: 
 

• Erbjuda medlemmarna meningsfulla upplevelser på sin fritid 

• Subventionera kultur i närområdet och samarbeta med lokala arrangörer 

• Uppmuntra till aktiviteter som leder till mer rörelse i form av ökad friskvård och attraktiva 
erbjudanden på lokala motionsanläggningar 

• Minska ohälsa 

• Öka det personliga välbefinnandet 

• Ge gemenskapstillhörighet 
 

 

Styrelsens sammansättning 
 
Tina Kivivuori ordförande 
Carina Forsback vice ordförande 
Inger Simonson sekreterare 
Arne Wolke  kassör 
     
Marie Kempff styrelseledamot 
Le Chau Tran styrelseledamot 
Annika Blomqvist styrelseledamot 
Angela Samarzija suppleant 
Tommy Johansson suppleant 
 
Gunilla Dahlberg revisor 
Mary-Ann Andersson revisor 
Susanne Rönnefeldt Berg revisorssuppleant 
 

Valberedning 
 
Monica Olsson sammankallande 
Mia Dimblad  
 
  
 



 

Styrelsen har under året 2020 haft ett årsmöte, ett konstituerande möte och nio ordinarie 
styrelsemöten.  
Antal medlemmar var vid årets slut 582 personer. Medlemsavgift 100 kr. 
 
Hässleholm 18 februari 2021 
 
 
 
 
 
Tina Kivivuori Carina Forsback 
Ordförande Vice ordförande 
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Verksamhetsberättelse för HUMOR 2020 
 
Kommunanställdas fritidsförbund KAF 
 

HUMOR är medlem i KAF, KommunAnställdas Fritidsförbund – en centralorganisation för 
kommunernas fritids-, personal- och idrottsföreningar. De anordnar bland annat riksmästerskap för 
medlemmar och årlig Årets konferens för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.  
Årets KAF Konferens som planerades i Borås 2020, blev tyvärr inställd på grund av pandemin. Borås 
Personalförening Merkraft är beredda att arrangera Årets konferens 2021. 
KAF erbjuder även olika medlemsförmåner för våra medlemmar. 
 

Koncernövergripande introduktion för nyanställda i Hässleholms kommun 
 

Inställd vår och höst på grund av pandemin. 
  

SF/Filmstaden biobiljetter 
 

Föreningen sålde subventionerade biobiljetter till medlemmarna under året. 
 

Företagsavtal/erbjudande 
 

Företagsavtal/erbjudande till Humormedlemmar från Specsavers Optik, Carspect AB Bilbesiktning, 
Fitness24Seven och Statt Hässleholm och Lobbybaren. 
HUMOR har även tecknat samarbetsavtal med olika aktörer som erbjuder kroppsmassage och 
fotvårdsbehandling till ett subventionerat pris. 
 

HälsoOasen 
 

I samarbete med HälsoOasen i Hässleholm erbjöds 20 % på SPA-paket.  
 

Intersport och SportRingen 
 

Samarbetsavtal med Intersport och SportRingen i Hässleholm erbjöds medlem 20 % rabatt på 
aktivitetsskor. 
 

Elite Hotels of Sweden 
 

Elite Hotels lämnade 20 % rabatt på logi under helger och lov hela 2020. 
 

NOVASOL 
 

NOVASOL är en av Europas största stugförmedlare med över 50 000 semesterhus och lägenheter i 28 
länder. Medlem fick 10 % rabatt på hyresbeloppet. 
 

Ramsvik Stugby & Camping - Weekend vid havet 
 

Erbjudande från KAF personalklubb. Erbjudandet gäller boende i stuga tre nätter under perioden 30 
april – 16 juni och 16 augusti – 27 september. Ramsvik ligger en mil norr om Smögen i Bohuslän. 
 
 



 

Resor 2020, Personalklubbar i sydost 
 

HUMOR ingår i ett nätverk av personalklubbar i sydöstra Sverige och tillsammans erbjöds våra 
medlemmar (och medföljande) reseupplevelser till ett konkurrenskraftigt pris. 
 

Idrott och motion 
 

Varmvattengymnastik på Hässleholmsgården 
Humors varmvattengymnastik arrangerades på Hässleholmsgården. Två grupper aktiverades på 
vårterminen. Max 15 personer i grupperna. Ledare för vattengymnastiken var Dorota Jeppsson, 
sjukgymnast. Terminsavgift 1 100 kronor. Tyvärr fick vattengymnastiken ställas in på grund av 
pandemin från och med den 18 mars – 15 april. De fem sista gångerna på terminen uteblev.  
 
Fitness24Seven 
Fitness24Seven erbjöd våra medlemmar att träna ett år för 2 295 kronor. Ordinarie pris 3 145 kronor. 
Medlemskapet ger tillgång till alla deras gym, i alla länder, dygnet runt och inkluderar även alla 
gruppträningspass. 
 

Evenemang på Kulturhuset som HUMOR subventionerat 

 
➢ Blå måndag med konsert & soppa med Ventus, 10 februari 

 
➢ Författarbesök Elisabet Östnäs, 11 februari 

 
➢ Quattro – Celia Linde – Shades of blue, 23 februari 

 
➢ Odla din hälsa - Föredrag av Åke Truedsson, kemiingenjör, som berättade vad vi ska tänka på 

för att vara en mer positiv balanserad person, om farligheter vi utsätter oss för med mat och 
annat och ger oss kunskaper om olika nyttigheter, som kan motverka de så kallade 
välfärdssjukdomarna, 2 mars 
 

➢ Hässleholms Stadsmusikkår, solist Anna Renud, 8 mars 
 

➢ Blå måndag med konsert och soppa - Toxic Boogie, 9 mars  
 

➢ Jazzklubben med Magnus Lindgren och Stockholm Underground, 10 mars 
 

➢ Torsjö Live 26 – 27 juni (arrangemanget ställdes in på grund av pandemin, men köpta biljetter 
giltiga till 2021) 

 
➢ Författarbesök med Per J Andersson ”Ta tåget”, på spåret genom historien, samtiden och 

framtiden, 23 september 
 

➢ Författarbesök med Nina Wähä ”Testamente”, 1 oktober, Augustnominerad 2019 
 

➢ Blå måndag med konsert & soppa med Glimra – Två Ainbusk & en Fehling, 19 oktober 
Genomfördes i 2 sittningar med utökat avstånd o stående buffé i foajén på grund av 
pandemin. En otroligt uppskattad konsert! 
 

➢ QUATTRO – Duo Winiarski & Carron, 25 oktober 



 

Janesh Vaidya – The Power of Ayurveda 
Janesh Vaidya föreläste om ”The Power of Ayurveda” på Föreningsgården Globen i Hässleholm      
den 4 mars. Janesh är en internationellt känd ayurvedapraktiker från Indien och författare med sju 
böcker utgivna i Sverige. 
 
Cardskipper 
En app köptes in för hantering av försäljning av medlemskort och som informationsplattform för 
medlemmarna. 
 
Cykeltur 
HUMOR arrangerade en cykeltur med start från Hässleholm till Hovdala den 3 oktober. Vid köp av 
biljett på 50 kronor ingick lott till utlottning av en cykel (presentkort av värde 5 000 kronor) och olika 
HUMOR-priser samt en gåva av biobiljett. Vid framkomst bjöds det på korvgrillning.  
 
Fler arrangemang var inbokade under året, men fick ställas in på grund av pandemin. 
 

 
/Inger Simonson 
sekreterare, på uppdrag av styrelsen 
 
 

Verksamhetsberättelse för Golf i Humor 2020 
 

Kommunmästerskapet i golf som även var uttagning till riksmästerskapet för kommunanställda gick i 
år på Hässlegårdens GK. Glädjande att fler och fler ställer upp i mästerskapet. I år var det 13 personer 
som kom till start.  
Resultat från kommunmästerskapet:                                                                                                                   
A Damer: Eva Tegård.                                                                                                                                              
B Damer: Ingrid Nyman                                                                                                                                            
A Herrar: Martin Sandström                                                                                                                                    
B Herrar : Morgan Landgren 
Dessa fyra var kvalificerade till riksmästerskapet som spelades på Viksjö GK utanför Stockholm, tyvärr 
ville inte en av tjejerna åka på grund av corona så Patrik Färdig tog den platsen.  Resultatmässigt så 
gick det rätt bra för de flesta, i A-klassen där Morgan hade blivit uppflyttad, där blev han tvåa och 
Morgan blev trea. Patrik blev 5:a i B-klassen.   
 
Vid pennan Tommy Johansson  
 

 

Verksamhetsberättelse för Konstsektionen i HUMOR 2020 

Antalet medlemmar har under året uppgått till 153. 

De 34 under året inköpta konstverken lottades ut på ett annorlunda sätt i år. På grund av pandemin 
fick vi för första året någonsin ställa in festen och i stället hade vi en webbsänd dragning via Facebook 
den 10 november. Utlämningen av vinsterna hade vi den 18 november i kafeterian på stadshuset, där 
enbart vinnarna var inbjudna. Utlämningen skedde gruppvis om 5 personer där vinnarna fick välja i 
vinstordning. Bland verken vi lottade ut fanns bland annat originalmålningar, etsningar och litografier 
samt objekt i glas. Konstverken har visats i stadshusets cafeteria. Alla objekt har publicerats löpande 



 

på HUMORs hemsida och HUMORs Facebooksida med bilder och information om respektive 
konstnär. 

I konstsektionen har under året konst inköpts av Anneli Christensson, Pia Lindvall Åberg samt 
undertecknad. Marie Andersson (BUF) har hjälpt oss med att köpa in glaskonsten. 
 
 
Tina Kivivuori 
Ordförande 
 


