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 Verksamhetsberättelse för Knivsta Föreningsråd år 2014  

 
Knivsta Föreningsråd (KFR) har under verksamhetsåret haft 10 ordinarie styrelsemöten och 4 

möten för särskilda ändamål, såsom förberedelse av frågestund med de politiska partierna om 

fritids och kulturfrågor i kommunen, två möten med kommunens integrationssamordnare och 

ett möte med medlemsföreningarna för att förbereda Föreningsrådets yttrande om Nydal.  

 

Föreningsrådet har under året haft 32 medlemsföreningar, varav två nya invaldes 2014. 

 

Styrelsen konstituerades vid möte direkt efter extra föreningsstämman den 20 maj 2014 och 

har under året haft följande sammansättning: 

Torgny Nilsson  ordförande 

Fredrik Ek  vice ordförande 

Ted Rönnevall sekreterare 

Fred Fritzson  kassör 

Lotta Ek  ledamot 

Ove Engström ledamot 

Torolf Lönnerholm ledamot 

Dag Dacke  suppleant 

Lena Pettersson suppleant 

Gunno Rönnholm suppleant 

Ny organisation av verksamheten i Föreningsrådet 

Under året har en ny organisation av verksamheten i Föreningsrådet införts. Den skiljer på:  

 löpande/akuta frågor för vilka styrelsen är direkt ansvarig och 

 planerad verksamhet som drivs i en projektorganisation där ansvaret är fördelat på av 

styrelsen utsedda projektledare och projektgrupper/kommittéer. 

 

I den löpande verksamheten ingår att företräda KFR och handlägga 

projektövergripande kommunikation mellan KFR och medlemsföreningarna, kommunen 

och andra samarbetspartners. Med akuta frågor/ärenden avses en beredskap att med kort 

varsel ge svar på diverse frågor som ställs till KFR, eller att fånga frågor i den allmänna 

samhällsdebatten som KFR anser att man bör yttra sig över. 

 

Föreningsrådets planerade verksamhet utgår från verksamhetsplanen för år 2014 
och har under året varit fördelad på 7 olika projekt eller verksamhetsområden, se 

förteckning i bilaga 1. För varje projekt har en ansvarig projektledare utsetts. Till sin hjälp 

har projektledaren en grupp medarbetare från Föreningsrådets styrelse. Flera av projekten 

är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, men i några av dem har representanter för 

medlemsföreningarna bjudits in för att medverka i projektgrupperna.  

 

Fem medlemsbrev har sänts ut 
 23 juni Inbjudan till medlemsföreningarna att helt utan kostnad ställa ut och delta utan 

kostnad på KnivstaExpo den 20 september. 

 1 juli Sommarhälsning från den nya styrelsen samt information om ny organisation för 

verksamheten samt kontaktpersoner mellan styrelsen och medlemsföreningarna 

 14 augusti Inbjudan till frågestund med de politiska partierna den 24 augusti. 

Påminnelse om medverkan vid KnivstaExpo. Information om fortsatt uppbyggnad av 

KFR:s nya organisation. 
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 7 november Föreningslivets synpunkter på stadsbyggnadsprogram Nydal varv 3. 

 21 december Julhälsning samt utlysning av KFR:s Föreningspris för 2014 

 

Frågestund med de politiska partierna 
Inför valet i september anordnade Föreningsrådet en frågestund om fritids- och kulturfrågor 

med de politiska partierna i Knivsta kommun den 24 augusti. Samtliga partier var inbjudna 

och alla utom Sverigedemokraterna deltog.  

 

Deltagande i KnivstaExpo den 19 och 20 september 
Nytt för året var att Föreningsrådet ingick med en representant i planeringsgruppen för 

KnivstaExpo. Ideella föreningar inbjöds att ställa ut och presentera sin verksamhet utan 

kostnad.  

Positivt och väldigt lyckat var Knivsta Judos uppvisning vid Expofesten på fredagskvällen 

den 19 september. 

17 av KFR:s medlemsföreningar deltog i utställningen den 20 september. Inomhus var det ca 

700 besökare på bottenplanet i kommunhuset, men bara ett fåtal besökare tog sig upp till 

foajén utanför Tilassalen där ideella föreningar hade sina platser. Även de föreningar som fått 

utställningsplats på Sågverkstorget fick få besökare och var besvikna. Nya former för Expons 

föreningsdel måste således skapas inför kommande år. 

 

Samarbete med kommunens integrationssamordnare 
I syfte att ta fram en informationsfolder med råd till föreningar som tar emot 

ensamkommande flyktingungdomar i sin verksamhet har Föreningsrådet under hösten 2014 

samarbetat med kommunens integrationssamordnare. Manus till foldern är klart och avses 

utgöra underlag för en diskussion med medlemsföreningarna om hur de kan bidra till 

integrationsarbetet. 

 

Yttranden över stadsbyggnadsprogram Nydal 
Föreningsrådet har tillsammans med medlemsföreningarna deltagit i Knivsta kommuns 

Medborgardialog om den nya stadsdelen Nydal. Skriftliga yttranden med synpunkter från 

föreningslivet har lämnats såväl i planeringsprocessens varv 2 (juni 2014) som i det 

avslutande tredje varvet (november 2014).  

 

Möte med Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
Under året sammanträffade Föreningsrådets styrelse med Fritids- och kulturnämndens 

arbetsutskott vid två tillfällen (februari respektive december). Med anledning av att Fritids- 

och kulturnämnden upphört vid årsskiftet 2014/15 har Föreningsrådet framfört önskemål om 

att hitta nya former för överläggningar med den politiska nivån inom kommunen bl.a. till 

kommunalrådet Klas Bergström som även är kommunstyrelsens ordförande.  

 

Föreningspriset 
KFR:s föreningspris för 2014 om 5 000 kronor utlystes i december och när ansökningstiden 

gick ut den sista januari 2015 hade tre föreningar inkommit med väl underbyggda 

ansökningar. Priset delas ut i samband med Föreningsrådets årsstämma den 28 april 2015. 

 

 

Knivsta, den 20 mars 2015 

Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 

Torgny Nilsson, ordförande 


