Årsstämma för Knivsta Föreningsråd
Måndagen den 25 april 2016 kl 19.00 i Tilasalen, Kommunhuset

Knivsta föreningsråds ordförande Torgny Nilsson hälsade alla välkomna och
informerade om programmet för årsstämman. Se nedan.
Vad innebär det kommande tillskottet av sport- och kulturlokaler för föreningslivet i Knivsta?
Carina Nordlander, fritidschef i Knivsta kommun, ger oss en bild av hur lokalutbudet
utvecklas fram till år 2018-19 och leder tillsammans med Kjell Karlsson, vice ordförande i
Föreningsrådet, en diskussion om hur föreningarna kan förbereda sig för och vara delaktiga i
den förändring som väntar.
Utdelning av KFR:s Föreningspris för verksamhetsåret 2015. Vinnande förening ger en kort
presentation av sin verksamhet.
Årsmötesförhandlingar.

En bra diskussion fördes i samband med Carinas presentation där det sammanfattningsvis inte nog
kan poängteras hur viktigt det är att medlemsföreningarna förbereder sig väl till det kommande
arbetet i referensgrupper.
KFR´s föreningspris utdelades till Lagga Långhundra Bollklubb och motiveringen lästes upp av Torgny.
Lena, Lena och Fanny berättade om bollklubbens verksamhet och framtidsplaner.

Torgny och öppnade årsmötet.
§1.
§2.

§3.
§4.
§5.
§6.

§7.
§8.
§9.

Registrering av ombud
Ombuds- och röstlängdslista enligt bilaga
Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän och två rösträknare för stämman
Torgny valdes till ordförande för årsstämman
Kjell Karlsson valdes till sekreterare för årsstämman
Lars Berglöf och Magnus Simonsson valdes justeringsmän och rösträknare
Fråga om årsstämman utlysts på rätt sätt
Stämman konstaterade att årsmötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista fastställdes.
Inval av nya föreningar och ombudsregistrering av dessa
Omställningsgruppen invaldes
Anmälan av beviljade utträden och beslut om uteslutande av förening
Knivsta Arena, Knivsta kulturförening och Husby-Lagga-Knivsta Skytteförening har lagt ner
sin verksamhet under året.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bilagd verksamhetsberättelse lästes upp av Torgny
Ekonomisk redovisning
Se bilaga KFR bokslut 2015 och budget 2016
Behandling av revisorernas berättelse

§10. Fastställande av balansräkning
Balansräkning enligt bilaga KFR bokslut 2015 och budget 2016 fastställdes
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015
§12. Fastställande av verksamhetsplan för 2016
Förslag till Verksamhetsplan för 2016 enligt bilaga lästes upp av Torgny och fastställdes.
§13. Beslut om medlemsavgift
Beslutades att vara oförändrad
§14. Fastställande av budget för 2016
Budgetförslag enligt bilaga KFR bokslut 2015 och budget 2016 fastställdes. En diskussion
vidtog där årsmötet framförde en önskan att de 25 Tkr som finns upptagna för
integrationsverksamhet snarast nyttjas för behövande.
§15. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag
Inga motioner och styrelseförslag har inkommit
§16. Val av ordförande för verksamhetsåret 2016
Torgny Nilsson valdes till ordförande för verksamhetsåret 2016
§17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Kjell Karlsson och Dag Dacke har ett år kvar på sitt mandat.
Nyval av Ann Edlund, Ove Engström, Torolf Lönnerholm och Ted Rönnevall på två år.
Fred Fritzon, Lena Pettersson och Tore Sjöqvist valdes till suppleanter på ett år
§18. Val revisor
Till Revisor valdes Dan-Erik Pettersson.
§19. Val av valberedning
Britta Lästh valdes till valberedning
§20. Avslutande av årsmötet.
Torolf informerade att Leader Upplandsbygd har ca 1,5 Mkr att fördela i form av checkar á
50 Tkr. Principen först till kvarn gäller. Titta på Upplandsbygds hemsida och sök!
Kommuner, föreningar och privatpersoner i samverkan kan söka. Ansökningarna kommer
hanteras snabbt.
Torgny avslutade mötet.

Bilagor:
- Verksamhetsberättelse för 2015
- Verksamhetsplan för 2016
- KFR bokslut 2015 och budget
- Röstlängdslista
Vid pennan
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