
 
 

Verksamhetsberättelse för  
Knivsta föreningsråd år 2018  

 
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 årsstämmorna 23 april 2018 och 9 april 2019. 

Organisation 

Föreningen har idag 32 medlemmar: 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 
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 och Vassunda IF. 

Föreningen Vårda Knivsta är inte längre medlem då den avvecklades under 2018.  

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

Ann Edlund ordförande friluftsliv, samhällsplanering 
Kjell Karlsson ledamot, sekreterare kampsport, hallsport 
Torolf Lönnerholm ledamot, kassör odling, natur  
Dag Dacke ledamot ledarskap, friidrott, is 
Ted Rönnervall ledamot, vice ordf. fotboll, kampsport 
Ingrid Lundell ledamot integration, pensionärsföreningar 
Emelie Nordin ledamot ungdomsledarskap, segling, is 
Lena Pettersson suppleant fotboll, landsbygd 
Ove Engström suppleant hallsport, handboll, hembygd 
Fredrik Åström adjungerad suppl. hallsport, innebandy 
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Föreningsrådets ordinarie, löpande verksamhet 

Planerade möten 

Styrelsemöten 

Styrelsen har sedan årsstämman den 23 april 2018 haft elva ordinarie protokollförda möten.  

Möten med kommunens förvaltning 

Styrelsen har träffat kultur- och fritidskontorets personal cirka en gång per månad. Dessa 
möten har inte protokollförts och har varierat mellan avstämningar av aktuella frågor och 
workshops kring särskilda frågor. Under hösten träffades vi flera gånger med fokus på att 
bearbeta förslaget till kultur- och fritidspolitiskt program, vid dessa träffar deltog även 
representanter från våra medlemmar. Strategerna på kultur- och fritidskontoret bjöds in till 
styrelsens decembermöte för att visa bygget av Knivsta centrum för idrott och kultur (CIK).  

Möten med politiken 

Styrelsen har haft tre möten med kommunstyrelsens presidium: 8 maj och 20 november 
2018 samt 5 mars 2019. Vid dessa möten har personal från kultur- och fritidskontoret 
närvarat och tagit anteckningar. Mötena avhandlade aktuella frågor från föreningslivet och 
från samarbeten mellan föreningsråd och förvaltning. 

Föreningssamverkan 

Referensgrupper för CIK 

Föreningsrådet har verkat för att de referensgrupper som med föreningsrådets hjälp 
startades upp vid planeringen av CIK ska fortsätta. Föreningslivet fick både i oktober och 
under mars chans att se lokalerna och få information från kultur- och fritidskontoret. 

Friluftssamverkan 

Medlemsföreningarna med anknytning till friluftsliv har träffats vid två tillfällen. I september 
stod Friluftsfrämjandet Knivsta värd vid Särstabadet och i januari ägnades samverkan helt åt 
en workshop om Kölängens rekreationsområde. 

Remissvar och synpunkter till Knivsta kommun - föreningsrådet och samhällsplanering  

Under verksamhetsåret har föreningsrådet lämnat synpunkter på detaljplan i Alsike Nord 
etapp II och kommunens förslag till nya föreningsbidrag. Den senare styr bl a 
kvalitetssäkringen av föreningar motsvarande det certifieringskrav av barn- och 
ungdomsföreningar som infördes 2013. 

Kommunens samhällsplanerare har förbättrat underlaget till kommande detaljplan för 
fotbollsplaner och friluftsområde i Kölängen genom att ta till vara på våra behov och 
önskemål i en workshop med friluftsföreningarna.  
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Kultur- och fritidskontoret har aktivt involverat föreningsrådet i arbetet med att ta fram ett 
kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun (som ska upp till beslut i fullmäktige 
under 2019).  

Kommunikation med medlemmar 

I maj och i 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. 

Medlemmar har erbjudits gå med i föreningsrådets Facebook-grupp för kompletterande 
möjlighet till engagemang i gemensamma frågor. I mars 2019 hade Facebook-gruppen 27 
medlemmar som även inkluderar styrelsen och kommunens strateger.  

Hemsidan har återgått till en mer statisk tillvaro, med hänvisning till Facebook-sidan. 

Styrelsen har intensifierat kontakten med medlemmarna och till årsmöten 2019 har vi varit i 
kontakt med de flesta föreningarna, för att genom en mer personlig kontakt få våra medlem- 
mar att regelbundet ta upp frågor i sin egen verksamhet som de med fördel kan lyfta för 
sam- 
verkan genom föreningsrådet. Hittills har föreningsrådets styrelseledamöter deltagit på 
minst nio årsmöten 2019 och blivit inbjudna till flera kommande medlems- och 
styrelsemöten. 

Knivsta föreningsråds föreningspris 

Friluftsfrämjandets lokalavdelning Knivsta tilldelades föreningspriset vid årsstämman 23 april 
med motiveringen:  

"I skogar, sjöar och skärgårdar har föreningen aktiviteter med stor bredd och för alla åldrar 
över hela året. I verksamheten läggs stor vikt vid upplevelserna av vistelse i naturen och att 
deltagarna samtidigt visar hänsyn till naturen och andra deltagare. Föreningen är mycket 
mån om att utbilda ledare för sina olika aktiviteter. Föreningen bjuder regelbundet in till 
”prova på-tillfällen” för att bl.a. nå nyinflyttade Knivstabor. Under senare år har föreningen 
erbjudit nya Knivstabor av utländsk härkomst – ofta med liten erfarenhet av vistelse i skog 
och mark – möjlighet att kostnadsfritt delta i föreningens kurser. Föreningen har därigenom 
väl utnyttjat den stora inflyttningen till Knivsta för tillväxt i den egna verksamheten. 
Föreningen verkar aktivt för att öka samarbetet med andra föreningar inom friluftslivet.". 
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Särskilda insatser under verksamhetsåret 

Medlemsenkät 

Den medlemsenkät som skickades ut under våren 2018 sammanställdes och redovisades på 
årsstämman 2018 och för kommunens förvaltning och kommunstyrelsens presidium i maj.  

Svarsfrekvensen var 76 %. Medlemsföreningarna har 20-1100 medlemmar i alla åldrar. En 
del föreningar baserar sin verksamhet på ålders- och könsindelade lag och andra föreningar 
har en allmän verksamhet utan skillnader, varav det senare är dominerande. 
Informationskanaler för att nå ut till medlemmar, intresserade och allmänhet är framförallt 
hemsidor, annonser, och prova-på aktiviteter. Många föreningar har likartade behov oavsett 
intresseområde. 

Generella iakttagelser 

Föreningarna har lite svårt med nyrekryteringar. Kommande år tror de att nyrekryteringen 
av medlemmar kommer att se ut ungefär som nu men lutar åt svagt ökade medlemsantal. 

Tillgången på ledare är varierad i föreningarna, men med betoning mot vissa svårigheter. 
Framöver tror föreningarna att situationen kommer vara som nu eller bättre.  

Tillgången på lokaler och mötesplatser upplevs som skiftande och de flesta tror att det 
kommer vara så även framöver. En bonus av enkäten var en karta över våra medlemmars 
mötesplatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över föreningars mötesplatser i 
Knivsta kommun. Olika färger motsvarar 
olika föreningskategorier.  

Den ekonomiska situationen är god hos majoriteten av föreningarna. Framöver tror 
föreningarna att ekonomin kommer vara som nu eller bättre. 

Föreningarnas samverkan med andra föreningar är spridd från ingen till mycket. Flera 
föreningar har angett att de gärna ser ökad samverkan med andra föreningar oavsett 
gruppering och denna önskan kommer både från de med liten och stor samverkan idag. 
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Förbättringspotential 

Varje enskild förening behöver bli bättre på att se framåt på hur föreningen ska utvecklas. 
Föreningarna behöver över huvud taget arbeta mer med långsiktighet, och ta till vara på mer 
kunskap och utveckling från gamla och nya Knivstabor med hjälp av deras erfarenhet från 
tidigare föreningsliv på annan ort, annat land eller annan kultur. 

Kommunen behöver ta vidare slutsatserna av projektet med föreningsmatchning så att 
integration av nyanlända förenklas. Föreningarna klarar sällan med ideella krafter av att söka 
fler kontaktytor, men om kommunen ber föreningen ta kontakt med någon särskild person 
eller familj finns det mycket vilja hos föreningsrådets medlemmar. 

Frågestund med politiker inför valet 

26 august bjöds medlemmar och allmänhet in till en frågestund inför valet med rubriken 
“Var står de politiska partierna när det gäller föreningsliv och integration? Kom och ställ dina 
frågor direkt till våra lokala politiker.”. Samtliga politiska partier från kommunfullmäktige 
ställde upp och svarade på både förberedda frågor och direkta frågor från publiken. 
Föreningsrådets medlemmar var sparsamt representerade vid frågestunden, men styrelsen 
tillsammans med politikerna betade av viktiga frågor om prioriteringar, utveckling av 
förenings- och fritidsanläggningar, integration och föreningsstöd. Som slutord sa politikerna 
att de ville se mer anslag till föreningslivet, ha en god dialog mellan kommun och ideella 
föreningar, skapa välfärdshybrider och att CIK ska bli riktigt bra.  

Rundtur för landsbygdens föreningsliv 

Föreningsrådet ser olika behov att utveckla för föreningarna själva, för kommunen att ta 
hänsyn till och för politikerna att känna till. För att göra det enklare för tjänstemännen att 
veta vad de har att göra med på landsbygden så bjöd föreningsrådet in till en rundtur i Lagga 
och Långhundra eftermiddagen 24 september.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gamla prästgården i Lagga.  

Rundturen med kommunens fritidschef och kultur- och fritidsstrateger omfattade stopp vid 
Lagga IP, Lagga gamla prästgård, Eda lägergård, Broborg, Stenevi IP och främjarstugan i 
Långhundra. Vid varje plats mötte någon upp och berättade om anläggningen, de föreningar 
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som nyttjar platsen och det lokala engagemanget. Mellan stoppen gavs mer information om 
bygden och det som passerades, t ex Väsby kvarn, Blå Wingen, Lagga ridskola, Hönsgärde 
och Brunnbybadet. 

 

 

 
 

 
Utegymmet vid främjarstugan i 
Långhundra. 

Lagga hembygds- och fornminnesförening, Eda lägergårdsförening, Lagga IF, Frilufts- 
främjandet Långhundra och Lagga-Långhundra BK möjliggjorde rundturen med att utan 
tvekan ställa upp. Informationen som gavs uppskattades och resulterade i upplysningar om 
bidragsmöjligheter och idéer till utveckling av kommunens fritidsmöjligheter. 

 
 
 
 
 
Knivsta 26 mars 2019 
Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 
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