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Verksamhetsplan för Knivsta Föreningsråd år 2016  
 

Knivsta Föreningsråd (KFR) är ett samarbetsorgan för föreningarna i Knivsta kommun 

med uppgift att 

 stimulera utveckling av föreningslivet i kommunen 

 kontinuerligt bevaka de frågor i kommunen som berör medlemsföreningarnas 

verksamhet för att främja olika föreningars intressen. 

 vara remissinstans i fritids- och kulturfrågor.  

 

Föreningsrådet kommer att fokusera på följande frågor för 

föreningslivet under 2016. 

 
 Främja kommunikation och samarbete mellan medlemsföreningarna samt mellan 

föreningslivet, kommunen och andra samarbetspartners genom att: 

 Arrangera olika typer av möten med särskilda teman tillsammans med 

medlemsföreningarna 

 Skicka ut medlemsbrev och besöka föreningar under året. 

 Fortsätta tillämpningen av införda rutiner för regelbundna möten med kommunens fritids- 

och kulturförvaltning samt ansvariga politiker. 

 

 Verka för ändamålsenliga anläggningar och lokaler för föreningslivet genom att: 

 Bevaka planer och byggande i kommunen, skriva remissvar och delta i samrådsmöten. 

Särskild uppmärksamhet läggs på Centrum för idrott och kultur (CIK), nya skolor och 

sporthallar samt lokaler för ungdomsverksamhet och kulturändamål. 

 I ett särskilt projekt med representanter från medlemsföreningarna och kommunen bevaka 

lokalbokning och uthyrning till föreningar och allmänhet för kultur och fritidsändamål.  

 Verka för att alla lokaler som kan bokas skall ha en central bokning öppen för insyn på 

kommunens hemsida.  

 Verka för att kommunens hemsida knyter an till en allmän aktivitetskalender för 

föreningar. 

 I samspel med föreningslivet och kommunföreträdare granska och uppdatera kommunens 

anläggningsutredningar. 

 

 Genom ett särskilt projekt tillsammans med medlemsföreningarna och kommunen 

sprida information om och verka för fungerande och rättvisa rutiner när det gäller 

föreningsbidrag.  

 

 Som representanter för föreningslivet fortsätta samarbetet inom den s.k.  

Vi-gruppen med kommunens samordnare av fritids- och kulturfrågor, 

integrationssamordnare, frivilligsamordnare och ansvarig för fritidsverksamheten.  Gruppens 

syfte är att driva en gemensam process mellan kommunen och civilsamhället för att 

entusiasmera och initiera, samordna och ge stöd till, hitta strukturer och rutiner för samt följa 

upp och dokumentera integrerande och inkluderande insatser i Knivsta kommun. 

 

 Bevaka kommunens placeringar i nationella undersökningar och rankinglistor och 

aktivt ställa frågor till politikerna. 

 

 

Knivsta, den 4 april 2016 

Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 

 

 


