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Kultur- och Fritidsföreningar i samverkan (nedan kallad Kofis) har under 2013 haft 5
protokollförda styrelsemöten. Kofis har också haft gemensamma och enskilda möten
med campinggästerna på Öhns camping.
Styrelsen har beslutat att fortsätta utveckla Öhns camping succesivt under en 5årsperiod och ämnar också skapa fler platser så att säsongscamparna blir 20 st och
skapa plats för spontana övernattningar. Under denna 5-årsperiod av utveckling
kommer Kofis att vara den som driver campingen.
Kofis har 2013 ansvarat för Nationaldagsfirandet i Matfors. Samordnare för
Nationaldagen har varit Allas aktivitetshus i Matfors. Arbetsgrupp var som vanligt
några eldsjälar och Tuna kyrka är en viktig samarbetspartner.
Tack alla inblandade för att ni är sådana drivkrafter.
Kulturveckan inföll i slutet av augusti. Kofis styrelsemedlem Gunnel Ledström Blixt
ansvarade för veckan som var mycket välbesökt och rosad. Medverkande föreningar
har själva ansvarat för sina aktiviteter genom att arrangera och eventuellt söka bidrag
för sin aktivitet genom arrangemangsbidrag. Veckorna innan Kulturveckan är alltid
hektiska för att ”knyta ihop säcken” och ge ”startskottet” och Gunnel driver detta
arbete med stort tålamod och är fenomenal på problemlösningar. Tack Gunnel och
alla ni andra som gjorde att Kulturveckan blev till sådan succé.
Även detta år har delar av styrelsen träffade Sundsvalls kommun under hösten.
Syftet med mötet var att diskutera intresset för bland annat en camping i Matfors och
hur i så fall Sundsvalls kommun skulle kunna vara en stödjande part till Kofis. Mötet
kom fram till att Sundsvalls kommun ser Öhns camping som kommersiell och
kommer därmed inte att stötta en campingverksamhet. Däremot kan Sundsvalls
kommun tänka sig att till viss del (liten del) stötta Öhns badplats för att kunna
marknadsföra badplatsen på www.sundsvall.se vilket de gör i dagsläget.

Sommaren 2013 drevs kiosk på Öhns badplats i regi av ”Ungt entreprenörskap”.
Kofis kunde efter sommaren utvärdera denna aktivitet och konstatera att målgruppen
på Öhns badplats är mera en målgrupp med småbarnsföräldrar som medtager egen
matsäck men är väldigt intresserad av ”en kopp kaffe”. Dessutom bör man se över
formen för företag som ska köpa in varor till en så pass liten kioskverksamhet, inköp
av glass blev inte något vistgivande.

Slutord
Kofis styrelse märker att det verkligen är förändringstider på gång överallt, både i
Matfors och i föreningslivet. Det som varit Kofis inriktning tidigare har varit att vara en
sammanhållen informationskanal mellan föreningar och andra aktörer. I det
informationssamhälle som nu finns är en sådan inriktning kanske inte vad som
behövs i dagsläget varför Kofis ser över sin verksamhet.
Under 2013 har Kofis reviderat verksamhetsmålen till nedanstående mål
Kultur- och fritidsföreningar i samverkan är en paraplyförening för föreningar i Matfors
med omnejd och verkar bland annat för
• Förbättrad samverkan mellan föreningar och samhället
• Gynnsamma förutsättningar för föreningsliv
• Utveckling av ”Mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter
Vår förhoppning inom Kofis är att Matfors med omnejd bidrar till att föreningslivet och
att landsbygden ska blomstra väster om Sundsvall.
Styrelsen vill med tacka alla er som bidragit till detta blomstrande föreningsliv 2013
och ett stort tack till Kofis arbetsgrupper som alltid utför ett strålande arbete med att
ge av sig själva, sin fritid och sin kunskap.
Ett stort tack från styrelsen för säsongen 2013!
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