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Verksamhetsberättelse för  
Knivsta föreningsråd år 2019  
Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för föreningar i Knivsta kommun. Föreningsrådet 
har till uppgift: 

● att bidra till förståelse för och kunskap om olika föreningars arbete rörande 
fritidsverksamhet. 

● att vara kontaktorgan mellan föreningar och kommunala myndigheter i fritidsfrågor. 
● att verka för samhällsstöd till föreningarna. 
● att tillvarata möjligheterna att vara remissinstans i föreningsfrågor. 

Medlemmarna i Knivsta föreningsråd är ideella föreningar som bedriver fritidsverksamhet i 
Knivsta kommun och tillämpar demokratiska principer i sitt arbete. Alla sådana föreningar är 
välkomna att bli medlemmar i föreningsrådet.  

Verksamhetsberättelsen omfattar tiden mellan årsstämman 9 april 2019 och mars 2020. 
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Organisation 
Föreningsrådet har 33 medlemsföreningar:

Alsike IF 
Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG) 
Dansgänget 
Eda Lägergårdsförening 
Friluftsfrämjandet Knivsta 
Friluftsfrämjandet Långhundra 
Friskis & Svettis Knivsta 
Hilti Fight Center 
Knivsta Dart Brazzerie 
Knivsta Folkdanslag 
Knivsta Hembygdsgille 
Knivsta Idrottsklubb 
Knivsta Judoklubb 
Knivsta Kenka Dojo 
Knivsta Musiksällskap 
Knivsta Scoutkår 
Knivsta.Nu 

Knivstabibliotekets vänner 
Knivsta Optimist och JolleKlubb (KOJK) 
Kölängens odlarförening 
Kören Låtar & Läten 
Lagga fältrittklubb 
Lagga Långhundra BK 
Lions Club Knivsta 
L-100 IF 
Odlarföreningen Dränggråten 
Omställningsgruppen i Knivsta 
PRO Knivsta 
Rädda Barnens lokalförening i Knivsta 
Röda Korset Knivsta 
SK Vide 
Upsala simsällskap 
Vassunda IF

 
Knivsta Kenka Dojo valdes in som ny medlem vid årsstämman. Knivsta Dart Brazzerie valde 
under året att utträda.  

Nedanstående personer, med respektive föreningsengagemang, har ingått i styrelsen:  

Ann Edlund  ordförande friluftsliv, samhällsplanering 
Torolf Lönnerholm ledamot  odling, natur     
Ingrid Lundell  ledamot  integration, seniorfrågor 
Emelie Nordin  ledamot  ungdomsledarskap, segling, is 
Kjell Karlsson  ledamot  kampsport, hallsport 
Dag Dacke   ledamot  ledarskap, friidrott, is 
Jerker Wallström ledamot  fotboll, skidor 
Lena Pettersson suppleant  fotboll, landsbygd 
Cristina Cohen  suppleant  kultur, seniorfrågor 
Fredrik Åström suppleant  hallsport, innebandy 
 

Styrelsen har efter årsstämman 9 april 2019 till och med 2 mars 2020 haft tolv protokollförda 
möten (2019:5-2019:13 och 2020:1-2020:3).  
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Föreningsrådets ordinarie verksamhet 

Möten med kommunens förvaltning och politiker 
Styrelsen har träffat kultur- och fritidskontorets personal cirka en gång per månad. Dessa 
möten har varierat mellan genomgång inför presidiemöten, fokusmöten kring nya regler och 
rena avstämningar av aktuella frågor. Kontakt har också funnits med kommunens park- och 
naturenheten och med socialtjänstkontoret, främst genom de samverkansgrupper som finns 
för friluftsfrågor respektive integration. Urval frågor som behandlats under året var: 

- Möjlighet till övernattning i skolor och idrottshallar 
- Hallpriser och bidragsreglement 
- Förväntan av det kultur- och fritidspolitiska programmet 
- Sponsring i Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (CIK) 
- Konflikter mellan föreningar och mellan föreningar och kommun 
- Workshop kring bidragskrav 
- Förvaltningens organisation  
- Informationsträff om konstsnö 
- Brukargrupperna i CIK  
- Visselblåsartjänst  
- Anslagstavlor, i CIK och i samhället 
- Adolfsbergsskolans idrottshall 
- Bokning av utomhusytor 
- Friskvård för äldre 
- Föreningsdag 
- Hälsoäventyret 

Styrelsen har tre möten med kommunstyrelsens presidium varje år.  Vid dessa möten har 
personal från kultur- och fritidskontoret närvarat och tagit anteckningar. Mötena avhandlar 
aktuella frågor från föreningslivet och från samarbeten mellan föreningsråd och förvaltning. 

Knivsta kommun har kultur- och fritidspolitiska programmet beslutat att ”Ge alla samma 
möjligheter att vara, verka och växa inom föreningslivet, vilket ska inverka på fördelningen 
av bidrag och övriga resurser samt ha genomslag vid planeringen av investeringar.”.  Detta 
beslut lyfter föreningsrådet vid träffarna med presidiet. Uppföljning och nyckeltal kommer 
enligt presidiet baseras på kommunbudgeten. 

Urval frågor som behandlats under året var: 

- Uppföljningsindikatorer och hur fokusområdena i det kultur- och fritidspolitiska 
programmet och planen. 

- Indexuppräkning föreningsbidrag 
- Krav på föreningslivet för bidrag och bokning av kommunens lokaler 
- Referensgrupper/brukarmöten/samverkansgrupper  
- Fritids- och föreningsmöjligheter i norra Alsike  
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- Idrottshall kopplat till Adolfsbergsskolan istället för Vrå idrott och kultur. Delningen 
av målgrupper mellan CIK och det som planerades i Vrå riskerar ojämn fördelning. 

- Behovet av politisk respons till de idéburna föreningarna 
- Behovet av kommunala integrationsresurser 
- Invigning av CIK 
- Workshop kring bidrag  
- Barnkonventionen blir lag 
- Fritidsbank 
- Medborgarförslag om konstsnö 
- Politikens förväntningar på föreningslivet 

Föreningsrådets relation till både förvaltning och politik präglas av transparens och tal i 
klartext. Även om uppföljningsindikatorer enligt beslut saknas så följs kommunens insatser 
för föreningslivet upp genom en god dialog.  

Föreningssamverkan 
I kommunen finns flertalet grupperingar av föreningar som samverkar. Föreningsrådets 
styrelseledamöter deltar i flera av dem för att bevaka ett bredare perspektiv och för att lyfta 
frågor till/från politik och förvaltning. Samverkansgrupper som föreningsrådet deltar i eller 
bevakar är: 

Brukargrupper för hallsport, issport, kampsport och scenkonst. Kultur- och 
fritidsförvaltningen sammankallar dessa ca 2 ggr/år för att vidmakthålla bra ruljans i 
CIK.  

Brukarrådet för elljusspåret. Kultur- och fritidsförvaltningen sammankallar ca 2 
ggr/år utifrån anläggningsansvar. 

Rådet för naturvård och friluftsliv hade sitt första möte 12 november 2019. Det är 
ett nystartat råd, till följd av ett politiskt beslut, som drivs av kommunens park- och 
naturenhet med syftet att ger tidig dialog för kommunal utveckling/förvaltning av 
intresseområdet. 

Friluftslivssamverkan sammankallas av föreningsrådet och möttes i september 2019 
hos Equmeniascouterna och februari 2020 hos Långhundra IF. Träffarna syftar till att 
dela resurser och behov mellan föreningar med utomhusverksamhet. Gruppen har 
sen länge en god dialog med park- och naturenheten motsvarande rådet för 
naturvård och friluftsliv. Från och med 2020 har gruppen tillskott av Vassunda IFs 
skidsektion. 

Fotbollsföreningarna startade upp en samverkansgrupp 15 januari 2020 med ett 
lyckat startmöte i Alsike IFs klubbstuga vid Brunnbyvallen. Frågor som avhandlades 
var bland annat hur fotbollsföreningarna samarbetar om aktiva medlemmar, 
bokningar och uppförandekoder.  
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Välkomstkommittéen sammankallas av kommunen och består av föreningar som 
bidrar med välgörenhet och integration. Kommunen har dragit ner på verksamheten 
sedan 2015 och föreningsrådet har påtalat behovet av att uppta 
välkomstkommittéens möten igen. Under 2019 bjöds det in till två möten.  

Föreningsrådet försökte också under året sammankalla kulturföreningarna 
respektive idéburna föreningar för att tillsammans prata behov och samverkan för 
att sedan lyfta sådant i t ex med politiken eller i brukargrupper för CIK, men utan 
resultat. 

Remissvar och synpunkter till Knivsta kommun 
Under verksamhetsåret har styrelsen behandlat följande remisser från Knivsta kommun, 
framför allt för att bevaka föreningslivets intressen i kommunens samhällsplanering.  

- Hallpriser 
Synpunkter lämnades och dialog fördes med kommunen 
 

- Biblioteksplan  
Avstod från yttrande och hänvisade till Knivstabibliotekets vänner. 
 

- Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, samråd 
Avstod från yttrande, men informerade medlemsföreningar om möjligheten. 
 

- Detaljplan för Takteglet, samråd 
Lämnade synpunkter inklusive oro över exploateringsgraden gentemot översiktsplan 
och behov av ytor för spontanidrott och grönområden. 
 

- Lokalbokningsregler 
Synpunkter lämnades och dialog fördes med kommunen 
 

- Detaljplan för Alsike Nord Etapp 2, granskning efter samråd 
Synpunkter lämnades vid samrådet. Avstod från ytterligare synpunkter. 

Kommunikation med medlemmar 
I maj och januari skickades medlemsbrev ut till den e-postlista som upprättats till medlem- 
marnas kontaktpersoner. Utöver medlemsbrev har förmedling av informationsbrev från 
kommunen, önskan om synpunkter på remissvar och annan information skickats per e-post 
både till alla medlemmar och riktat till berörda medlemmar. 

Medlemsbrevet i maj 2019 berättade om den nya styrelsen, planerade aktiviteter, Rädda 
barnens familjeläger på Eda, det kultur- och fritidspolitiska programmet, föreningslivets 
samhällsbidrag och behov, samt medlemsavgifter. 
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I januari 2020 omfattade medlemsbrevet barnens bästa i föreningslivet, ansökningstid för 
aktivitetsbidraget, workshop om bidragskrav, möten med kommunen, nya medlems- 
ansökningar och samverkansgrupper. 

Medlemmar har erbjudits gå med i föreningsrådets Facebook-grupp för kompletterande 
möjlighet till engagemang i gemensamma frågor. I mars 2020 hade Facebook-gruppen 39 
medlemmar inklusive styrelsen och kommunens strateger (27 medlemmar i mars 2019).  

Hemsidan för en statisk tillvaro, med hänvisning till Facebook-sidan samt utlysning av 
årsmöten och större evenemang. 

Styrelsen har delat upp kontakten med medlemmarna sinsemellan ledamöterna. Generellt 
har styrelsen god inblick i medlemmarnas verksamheter, men några medlemsföreningar är 
svårare att nå ut till. 2019 har styrelsens fokus varit att ha kontakt med medlemmarna via 
olika samverkansgrupper alternativt delta på medlemmarnas styrelsemöten eller träffar. 

Särskilda insatser under verksamhetsåret 

Knivsta föreningsråds föreningspris 
Sportklubben Vide tilldelades 2018 års föreningspris vid årsstämman 9 april 2019 med 
motiveringen: 

 “KFR tilldelar föreningspriset för 2018 till en idrottsförening som under året breddat sin 
verksamhet från barn och ungdom, seriespelande herrlag till att från 2018 startat damlag 
och korplag. Föreningen har 20-talet lag och cirka 400 aktiva spelare och ett 100-tal ledare. 
Föreningen har fortsatt sitt aktiva arbete med certifiering inom sitt distriktsförbund för att bli 
tredje certifierade föreningen i Uppland. I Knivsta har föreningen aktivt samarbetat med 
andra föreningar och föreningsrådet för att främja att ungdomar ska vara aktiva i flera olika 
idrotter långt upp i åldrarna.” 

 

 

 

 

 

Fredrik Åström tog emot 
föreningspriset för SK Vide och fick 
diplom och check av föreningsrådets 
ordförande Ann Edlund vid 
årsstämman 9 april 2019. 
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För år 2019 har styrelsen valt att inte utse någon föreningsprismottagare. Styrelsen är 
övertygad om att föreningsprisets vinstsumma gör nytta i enskilda föreningar, men att 
motsvarande summa också kan investeras i exempelvis föreläsningar som kan gagna många 
föreningar på en gång och därmed ge nytta för ännu fler föreningsaktiva.  

Aktiviteter i och med Knivsta Centrum för Idrott och kultur 
Föreningsrådet har aktivt stöttat både medlemmar och förvaltning i färdigställandet av 
sporthalls- och kulturdelarna av Centrum för Idrott och Kultur. 13 maj kunde äntligen 
sporthallarna tas i bruk med följande notis från SK Vide: 

“Efter år av turer fram och tillbaka genomfördes ikväll det första träningspasset någonsin i 
Knivstas nya Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Det var en häftig upplevelse för det 30-tal 
killar ur P03/04 och HJ som fick börja träningen med att plocka täckplasten från den nya 
sargen.” 

Med två sporthallar i drift och evenemang på helgerna behövdes användningsregler för 
lokalerna och föreningskioskerna tas fram. SK Vide och Vassunda If arbetade fram dessa 
tillsammans, varefter förvaltningen stämde av med föreningsrådet. 

Föreningsrådet var särskilt inbjudna till invigningen och ordförande höll ett rimmat tal som 
nu står utställt i en monter om centrumets tillkomst. 

Nytt förfarande vid medlemsansökan 
Under året har styrelsen fått förfrågan om medlemskap från fem nya föreningar. Styrelsen 
har infört en ny rutin för att komplettera den formalia som kort bara kräver att ansökande 
förening ska ha demokratiska principer inskrivna i stadgarna. Den nya rutinen omfattar ett 
möte med ansökande förening och några av föreningsrådets styrelseledamöter för att prata 
om ömsesidiga förväntningar och frågor om föreningens tillstånd baserat på enkäten som 
gick ut till medlemmarna 2018: medlemsengagemang, ledarskap, ekonomi, lokaler och 
framtidsutsikter. Bemötandet av den nya rutinen har varit positiv och har främjat ett 
inledande samarbete.  

Workshop om föreningsbidrag 
Det finns ofta en nytta i fler samarbeten och erfarenhetsutbyten tvärs intresseområden. Ett 
exempel är workshopen 26 september 2019 om kraven som ställs på oss föreningar. 
Föreningsrådet bjöd in medlemmarna till en workshop om föreningsbidrag där 16 personer 
från 11 föreningar deltog. Workshopen grundade sig på två frågor:  

- Hur säkerställs att föreningarna driver en väl fungerande verksamhet?  
- Vad är rimliga krav för att få såväl ekonomiska bidrag som tillgång till kommunala 

ytor? 

Oavsett bredden på intressen var slutsatserna genomgående samstämmigt. Bland annat 
konstaterade gruppen att incitament är bra och sanktioner är dåligt. Föreningarna var 
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positiva till om det finns en lista på samhällsbidrag (t ex nattvandring och 
sommarlovsaktiviteter) som vid genomförande kan ge extra bidrag, särskilt bra om detta 
möjliggör för föreningar som annars inte är bidragsberättigade att få ekonomiskt tillskott. 
Integration ska vara självklart i varje förening, men kommunens ansvar ska inte läggas på oss 
– som generellt gör så mycket vi ändå mäktar med. En liknande slutsats gäller städning av 
lokaler där föreningar kan städa till en viss grad, men det ska inte ersätta kommunens 
lokalvård. Gruppen ansåg också att föreningar ska arbeta långsiktigt med ledarskap, inklusive 
föryngring och kompetensutveckling. Framför allt barn och unga behöver många förebilder 
både för att få mångsidig utveckling och för att minska risken för negativt maktutövande och 
övergrepp. Detta kan också motiveras genom prioritering av bidragsgivande. 

Föreläsning om kulturkrockar med Kjell Kampe 
Föreningsrådet har länge haft ett antal talare på lut för att sprida kunskap om integration, 
barnidrott, föreningsliv m m till både medlemsföreningar och allmänhet. Den 8 februari 2020 
bjöd vi in Kjell Kampe med den interaktiva föreläsningen “Tänk om jag måste fly till 
TadzMbeKistan?”. Kjell, som arbetat som SFI-lärare i många år, tog åhörarna med på en resa 
från ett tryggt Sverige genom kaotiska hot och förstörelse till ett fiktivt land där vi mottogs 
på det fiktiva landets premisser. Åhörarna försökte förstå instruktioner, språket, kulturen 
under många skratt. Kjell avslutade med en djupdykning i svenskans språkförbistringar. 
Föreläsningen var också ett lyckat test av scenen i CIK, då arrangemanget drog ca 150 
deltagare och ljud och ljus fungerade bra. Lions hjälpte till med arvode, annonskostnader 
och teknik. Kommunen efterskänkte lokalhyran. UNT nappade på evenemanget och skrev 
samma dag en artikel med Kjell Kampe, med hänvisning till föreläsningen. 

Konstsnö 
Som en följd av diskussioner i elljusspårets brukarråd och ett medborgarförslag som kommer 
gå upp till kommunfullmäktige för beslut så bjöd föreningsrådet 12 februari 2020 in en 
representant från svenska skidförbundet att berätta om drift, möjligheter, kostnader och 
olika lösningar för konstsnöanläggningar. Vid mötet kom ett stort antal engagerade från 
Vassunda IFs skidsektion, men också från Långhundra IF, Rex IF (från Vendel) och Upplands 
skidförbund. Inbjudan gick ut till samtliga föreningar som är anslutna till Upplands 
skidförbund samt några företag. Mötet spred erfarenhet i gruppen och Vassunda IF kommer 
ta arbetet vidare. 

Media  
Sveriges radio P4 Uppland uppmärksammade 26 september att Knivsta kommun låg bäst till 
i länet i en rankning av hur kommunerna lever upp till FN:s globala hållbarhetsmål om god 
hälsa (Agenda 2030, mål 3). De bjöd in föreningsrådets respektive kommunstyrelsens 
ordföranden Ann Edlund och Peter Evansson till en intervju om varför Knivsta lyckats så bra. 
Ann lyfte samverkan och gav som tips till andra kommuner att nyckel till gott föreningsliv 
och därmed folkhälsa är att lyssna in varandra och göra saker tillsammans. 
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UNT bevakade invigningen av Centrum för idrott och kultur 7 december 2019 och skrev 
därefter en artikel där Knivsta föreningsråd uppmärksammades. 

UNT skrev 17 december 2019 en artikel om planerna för Kölängens fotbolls- och 
friluftsområde. Intervju gjordes med föreningsrådets ordförande Ann, som också deltar i 
samverkansgruppen friluftsliv, och med KIKs ordförande Troels Nielsen. 

Översyn av stadgar och styrelsekompetens 
Efter årsstämman 2019 tog styrelsen tag i att se över 
föreningsrådets stadgar. Arbetet har påbörjats och det finns 
många infallsvinklar och argument för skarpa respektive svaga 
skrivningar i föreningsstadgar. Styrelsen köpte in en bok till 
ledamöterna, Demokratins grammatik, för självstudier i 
föreningsdemokrati. 

 

 

 

 

 

Knivsta 7 april 2020 

 

Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 


