Årsstämma för Knivsta Föreningsråd
Tisdagen den 23 april 2018 kl 19.00 i Aktivitetsrummet, Kommunhuset

Knivsta föreningsråds ordförande Torgny Nilsson hälsade alla välkomna och gav Lena Malmborg
(samordnare kultur och fritid i Knivsta kommun) ordet för presentation av arbetet med det Kulturoch fritidspolitiska programmet.
En fråga noterades i samband med Lenas presentation: Vad ska stå om KFR och föreningarna i det
häfte som Knivsta kommun planerar ta fram?

Ann och Torgny Presenterade föreningsenkäten som inte är klar men gav en bild av hur långt arbetet
kommit.
Ledord efter kort diskussion: våga tänka fritt och samverka!

KFR´s föreningspris utdelades till Friluftsfrämjandet i Knivsta och motiveringen lästes upp av Torgny.
Magnus Simonsson berättade om föreningens verksamhet och positiva utveckling.

Torgny och öppnade årsmötet.
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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
Magnus Simonsson och Tore Sjöqvist 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
Hilti Fight center Knivsta invaldes. De utövar Brasiliansk Jiu-Jitsu och ser fram emot att
Centrum för idrott och kultur färdigställs för bättre tillgång på lokaler. De delar idag lokal
med Judoklubben.
Anmälan av beviljade utträden och beslut om uteslutande av förening
Ingen har begärt utträde under året.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bilagd verksamhetsberättelse lästes upp av Torgny och godkändes
Ekonomisk redovisning
Se bilaga intäkter och utgifter 2017
Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Dan-Erik Petterssons berättelse lästes upp av Torolf.
Fastställande av balansräkning
Balansräkning enligt bilaga intäkter och utgifter 2017 och budget 2018 fastställdes
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Fastställande av verksamhetsplan för 2018
Förslag till Verksamhetsplan för 2018 enligt bilaga lästes upp av Torgny och fastställdes.
Beslut om medlemsavgift
Beslutades att vara oförändrad
Fastställande av budget för 2018
Budgetförslag enligt bilaga budget 2018 fastställdes.
Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag
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Inga motioner och styrelseförslag har inkommit
Val av ordförande för verksamhetsåret 2018
Ann Edlund valdes till ordförande för verksamhetsåret 2018
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Kjell Karlsson och Dag Dacke har ett år kvar på sitt mandat.
Torolf Lönnerholm, Ted Rönnevall, Ingrid Lundell och Emelie Nordin nyvaldes på två år.
Lena Pettersson och Ove Engström, valdes till suppleant på ett år.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med valberedningen tillsätta den vakanta
suppleantplatsen. Styrelsen kan vid behov adjungera resurser till styrelsen för att vara extra
resurs i specifika frågor.
Val revisor
Till Revisor valdes Dan-Erik Pettersson.
Val av valberedning
Britta Lästh och Torgny Nilsson valdes till valberedning.
Avslutande av årsmötet.
Torgny avslutade mötet med att tacka Ove Engström för sina insatser i KFR´s styrelse under
alla år som KFR varit verksamma.
Ann tackade Torgny för styrelsearbete sedan 2012 varav ordförande sedan 2014.

Bilagor:
- Verksamhetsberättelse för 2017
- Verksamhetsplan för 2018
- Intäkter och utgifter 2017
- Budget 2018
- Röstlängdslista
Vid pennan
Kjell Karlsson

Justeras
Magnus Simonsson

Justeras
Tore Sjöqvist

