
Årsstämma för Knivsta Föreningsråd
Tisdagen den 25 april 2017 kl 19.00 i Högåsskolan

Knivsta föreningsråds ordförande Torgny Nilsson hälsade alla välkomna och 
informerade om programmet för årsstämman. Se nedan.

 Kan föreningslivet påverka planeringen i kommunen?
Hänger du själv med och vad gör ni i er förening när kommunen lägger ut olika planer för 
samråd?
Marie Kvarnström från Omställningsgruppen i Knivsta ger oss en genomgång av hur den 
lokala planeringen går till och vilka möjligheter vi har i våra föreningar att vara med och 
påverka.

 Utdelning av KFR:s Föreningspris för verksamhetsåret 2016. Vinnande förening ger en kort 
presentation av sin verksamhet.

 Frukt och förfriskningar
 Årsmötesförhandlingar.

En bra diskussion fördes i samband med Maries presentation där det sammanfattningsvis inte nog 
kan poängteras hur viktigt det är att KFR och medlemsföreningarna bevakar våra intressen i arbetet 
med översiktsplaner mm. Det är viktigt att vara med tidigt i planeringsprocessen. 

KFR´s föreningspris utdelades till Odlarföreningen Dränggråten och motiveringen lästes upp av 
Torgny. Torolf och Gerd Persson berättade om odlarföreningens verksamhet och framtidsplaner.

Torgny och öppnade årsmötet.

§1. Registrering av ombud
Ombuds- och röstlängdslista enligt bilaga

§2. Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän och två rösträknare för stämman 
Torgny valdes till ordförande för årsstämman 
Kjell Karlsson valdes till sekreterare för årsstämman 
Fred Fritzon och Tore Sjöqvist valdes justeringsmän och rösträknare

§3. Fråga om årsstämman utlysts på rätt sätt
Stämman konstaterade att årsmötet utlysts på rätt sätt.

§4. Fastställande av föredragningslista. 
Föredragningslista fastställdes. 

§5. Inval av nya föreningar och ombudsregistrering av dessa
Rädda barnen och Röda korset invaldes 

§6. Anmälan av beviljade utträden och beslut om uteslutande av förening
Knivsta Cykelklubb har begärt utträde under året.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Bilagd verksamhetsberättelse lästes upp av Torgny och godkändes

§8. Ekonomisk redovisning
Se bilaga KFR bokslut 2016 och budget 2015

§9. Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Dan-Erik Petterssons berättelse lästes upp av Torolf.

§10. Fastställande av balansräkning
Balansräkning enligt bilaga KFR bokslut 2016 och budget 2017 fastställdes

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

§12. Fastställande av verksamhetsplan för 2017 



Förslag till Verksamhetsplan för 2017 enligt bilaga lästes upp av Torgny och fastställdes.
§13. Beslut om medlemsavgift 

Beslutades att vara oförändrad
§14. Fastställande av budget för 2017

Budgetförslag enligt bilaga KFR bokslut 2016 och budget 2017 fastställdes. Föreslogs att 
redovisa in- och utgående balans i en balansräkning.

§15. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag
Inga motioner och styrelseförslag har inkommit

§16. Val av ordförande för verksamhetsåret 2017
Torgny Nilsson valdes till ordförande för verksamhetsåret 2017

§17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Ann Edlund, Ove Engström, Torolf Lönnerholm och Ted Rönnevall har ett år kvar på sitt 
mandat.
Kjell Karlsson och Dag Dacke nyvaldes av på två år. 
Lena Pettersson valdes till suppleant på ett år. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att 
tillsammans med valberedningen tillsätta de två vakanta suppleantplatserna.

§18. Val revisor
Till Revisor valdes Dan-Erik Pettersson.

§19. Val av valberedning
Britta Lästh valdes till valberedning. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med 
Britta tillsätta ytterligare en person till valberedningen. 

§20. Avslutande av årsmötet.
Torgny avslutade mötet med att tacka Fred Fritzon och Tore Sjöqvist för deras insatser i 
KFR´s styrelse och samtidigt beklaga att de valt att inte kandidera för omval.

Bilagor: 
- Verksamhetsberättelse för 2016
- Verksamhetsplan för 2017
- KFR bokslut 2016 och budget 2017
- Röstlängdslista

Vid pennan
Kjell Karlsson

Justeras Justeras
Fred Fritzon Tore Sjöqvist


