
 
 

 
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2021 
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, Omsorgsförvaltningen ordförande 
Carina Forsback, Tekniska förvaltningen vice ordförande 
Inger Simonson, Kommunledningsförvaltningen sekreterare 
Gunilla Dahlberg, Omsorgsförvaltningen kassör 

  
Marie Kempff, Barn- och utbildningsförvaltningen styrelseledamot 

Le Chau Tran, Kultur- och fritidsförvaltningen styrelseledamot 
Annika Blomqvist, Kommunledningsförvaltningen styrelseledamot 

Angela Samarzija, Kommunledningsförvaltningen suppleant 
Tommy Johansson, Kultur- och fritidsförvaltningen suppleant 

 
Susanne Rönnefeldt Berg, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen revisor 

Katarina Tykesson, Barn- och utbildningsförvaltningen revisor 
Pär Bengtsson, Barn- och utbildningsförvaltningen revisorssuppleant 

 

Valberedning 
 

Monica Olsson sammankallande 
Mia Dimblad, Kultur- och fritidsförvaltningen  

 
  

 



 
Styrelsen har under året 2021 haft ett årsmöte, ett konstituerande möte och tio ordinarie 

styrelsemöten. Under tiden som kassören Gunilla varit sjukskriven augusti-december har ordförande 
skött kassörsuppdraget. Bokslutet har revisor Susanne Rönnefeldt Berg ansvarat för. Då 
revisorssuppleanten Pär Bengtsson avsa sig sitt uppdrag i samband med att Susanne tog bokslutet, 
valdes Jenny Eskilsson Barn- och utbildningsförvaltningen in som revisorssuppleant. 
 
Antal medlemmar var vid årets slut 282 personer. Medlemsavgift 100 kr. 
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Verksamhetsberättelse för HUMOR 2021 
 
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 2021, blev tyvärr inställd på grund av pandemin. Borås 
Personalförening Merkraft är förberedd att arrangera Årets konferens 2022. 
KAF erbjuder även olika medlemsförmåner för våra medlemmar. 
 

Cardskipper 
Den 1 januari 2021 började vi använda vår egen HUMOR-app Cardskipper. Denna app kom att ersätta 
de fysiska medlemskorten. I Cardskipper kunde vi hantera försäljning av medlemskort och som en 
informationsplattform för medlemmarna. Man kunde enkelt se vilka rabatter som fanns på olika 
arrangemang och anmäla sig och betala till våra aktiviteter och resor. Allt direkt i mobiltelefonen! 
Cardskipper är en app som är gjord just för föreningar och organisationer som Humor. Genom att ha 
en egen Humor-app får vi möjligheten att kommunicera direkt med medlemmarna utan att trängas i 

flödet på sociala medier.  
Våra tidigare informationskanaler fanns kvar som hemsidan, intranätet Kupén och Facebook. 

 

Koncernövergripande introduktion för nyanställda i Hässleholms kommun 
Inställd vår och höst på grund av pandemin. 
  

SF/Filmstaden biobiljetter 
Föreningen sålde ett fåtal subventionerade biobiljetter till medlemmarna början på året. Därefter har 
HUMOR inte haft någon försäljning av biobiljetter.  

 

Företagsavtal/erbjudande 
Företagsavtal/erbjudande till Humormedlemmar från Specsavers Optik i Hässleholm, The Bishops 
Arms, Statt Hässleholm och Lobbybaren. 
HUMOR har även tecknat samarbetsavtal med olika företag/aktörer som erbjuder kroppsmassage 
och fotvårdsbehandling till ett subventionerat pris. 
 

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

Intersport och SportRingen 
I samarbetsavtal med Intersport och SportRingen i Hässleholm erbjöds medlem 20 % rabatt på 

aktivitetsskor. 
 

Resor 2021, 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 
 

Fitness 24 Seven 
Fitness 24 Seven 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. 
 

MyMOWO 
Medlemmar i personalklubben KAF erbjöds 14 dagars kostnadsfri träning på MyMOWO. Därefter 20% 
på medlemskap och träning för 119 kr/månaden (ordinarie pris 149 kr/månad)  

 

HITTAUT 
En form av orientering som lockade till fysisk aktivitet och upptäcka närmiljön. Man skapade ett 
konto via HUMOR och letade checkpoints i olika svårighetsgrader. Lättillgängligt i stadsmiljö och 
närbelägna skogar.  
 

RM i Tipspromenad Active Quiz 
HUMOR deltog i Riksmästerskap i tipspromenad Active Quiz för kommunanställda våren 2021. Det 
var ett bra tillfälle för våra medlemmar att delta utan kostnad och friskvård som var coronaanpassat. 
Man startade sina promenader när man ville och vart man ville. Efter 400 meters promenad fick man 

en fråga att besvara. Active Quiz startade den 12 april och höll på fram till den 6 juni, totalt 8 veckor. 
Det lottades ut individuella priser till de tio bästa deltagarna.  
 

 
Evenemang som HUMOR subventionerat på Kulturhuset hösten 2021  
 

➢ QUATTRO – Kvinnoorkestern möter Emelie Roos, 5 september i Röda salongen 

 
➢ Blå måndag med konsert & mat – Selmas samlade vrede med Görel Crona, 6 september i Blå 

salongen 
 

➢ Jazzklubben – Fredrik Lindborg spelar Gullin med stråkar, 7 september i Röda salongen 
 

➢ Författarbesök med Caroline Säfstrand, 23 september i Blå salongen 

 
➢ Blå måndag med konsert & mat – Mycket väsen för lite jazz, en duettföreställning i kärlekens 

alla tonarter, 27 september i Blå salongen  
 

➢ Måns Möller testar skämt, 21 oktober i Röda salongen 
 

➢ Quilty – Out on the Ocean, 23 oktober i Röda salongen 
 

➢ Hässleholms Stadsmusikkår – Höstkonsert, 24 oktober i Röda salongen 
 

➢ Blå måndag med konsert & mat – Lena Jonsson trio, 25 oktober i Blå salongen 
 

➢ En hyllning till Ted Gärdestad 30 oktober i Röda salongen 
 



 
➢ Jazzklubben – Rigmor Gustafsson Kvartett, 2 november i Röda salongen 

 
➢ Teaterföreningen – Janerik Lundqvist sjunger Cornelis Vreeswijk, 18 november i Röda 

salongen 
 

➢ Blå måndag med konsert & mat – Caroline Leander och Peter Smith, 22 november i Blå 
salongen 
 

➢ Vi tolkar Monica Z, 27 november i Blå salongen 
 

➢ I Juletid 2021 med Elisa Lindström, 30 november i Röda salongen 
 

➢ Hässleholms Stadsmusikkår – Nyårskonsert, 30 december i Röda salongen 

 
Övrigt 
 

➢ Torsjö Live 2 - 3 juli 2021, flyttas till 1 – 2 juli 2022. Arrangemanget ställdes in på grund av 
pandemin, men köpta biljetter till Torsjö Live 2020 och 2021 gäller automatiskt till festivalen 

2022. 
 

➢ Bussresa till Ullared den 9 november 
 

➢ Skånejul på Hässleholmsgården den 18 november – 21 november 2021 

 
Fler arrangemang var inbokade under året, men fick ställas in på grund av pandemin. 

 

KAF medlemsförmåner 
 

Actic 

KAF medlem kan teckna medlemskap på någon av Actics anläggningar med 20 % rabatt på 
månadsavgiften, samt 50 % rabatt på inskrivningsavgiften. 
 
 

Elite Hotels of Sweden 

Elite Hotels erbjöd 25 % rabatt på sina hotell under helger och lov. Erbjudandet gäller ordinarie 

dagspris och i mån av plats.  

 
Scandic hotell 
Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk av närmare 280 hotell i sex länder. KAF 
har avtal med Scandichotellen för 2021. Avtalet gäller alla Scandic hotell i Sverige. 

 

Bohusgården –  Hotell & Konferens i Uddevalla 
Erbjudande sommar 2021; Spapaket Light och Spapaket Max. 

Hyra ett privat hus i Kläppen  
Erbjudande om att hyra ett privat hus i Kläppen under våren, sommaren eller hösten 2021. 
 

 



 

NOVASOL – semesterboende i Europa 
NOVASOL är en av Europas största stugförmedlare med över 30 000 semesterhus och lägenheter i 26 
länder. KAF-medlem erbjöds 10 % rabatt på hyresbeloppet.  
 

Ramsvik Stugby & Camping – Mysiga stugor vid havet 
Erbjudande från KAF personalklubb. Erbjudandet gäller boende i stuga tre nätter under perioden 
maj – juni och augusti – september. Ramsvik ligger en mil norr om Smögen i Bohuslän. 

 

Stor Kökskampanj på HärjedalsKök  
Sommarkampanj 30 % rabatt på köksrenovering. Designar och tillverkar ett nytt, måttbeställt kök på 

befintliga stommar. 
 

 
/Inger Simonson 

sekreterare, på uppdrag av styrelsen 
 

Verksamhetsberättelse för Golfsektionen i Humor 2021 
 
Kommunmästerskapet i golf som även var uttagning till riksmästerskapet för kommunanställda gick i 

år på Skyrups GK. I år var det 12 personer som kom till start.  
 

Resultat från kommunmästerskapet:                                                                                                                   
A Damer: Eva Tegård.                                                                                                                                              

B Damer: Lise-Lotte Kjällsdotter                                                                                                                                     
A Herrar: Lasse Olsson                                                                                                                                                          

B Herrar: Patrik Färdig 
 
De här fyra var kvalificerade till riksmästerskapet som spelades på Sigtuna GK utanför Stockholm.  

Resultatmässigt så gick det riktigt bra för de flesta, i A-klass Herr blev Lasse 2:a, A-klass Dam vinner 
Eva, Lise-Lotte blir 3:a i B-klassen och jag själv blir 5:a B-klass herr, tyvärr så kom Patrik lite längre ner 
i resultatlistan.   
 
Med vänlig hälsning Tommy Johansson 
 

Verksamhetsberättelse för Konstsektionen i HUMOR 2021 

Antalet medlemmar har under året uppgått till 143. 

De 31 under året inköpta konstverken lottades ut i samband med en konstfest på Farozon i 

Hässleholm den 18 november 2021. 74 deltagare åt en god middag, varefter en spännande utlottning 
genomfördes. Bland verken fanns bland annat originalmålningar, etsningar och litografier samt objekt 
i silver och keramik. Tavlorna, konstverken och smyckena 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. 

 
Tina Kivivuori 

Ordförande konstsektionen 


