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Verksamhetsplan för Knivsta Föreningsråd år 2017
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 ska särskilt arbeta med följande frågor för föreningslivet
under 2017.
 Fokusera på kommunikation och samarbete mellan medlemsföreningarna samt
mellan föreningslivet, kommunen och andra samarbetspartners genom att:
 Fortsätta arbetet med att skapa intressegrupper bland medlemsföreningarna
 Vid behov arrangera olika typer av möten med medlemsföreningarna
 Fortsätta utvecklingen av Föreningsrådets hemsida, 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.
 Genom ett särskilt projekt tillsammans med medlemsföreningarna och
kommunen sprida information om och verka för fungerande och rättvisa rutiner
när det gäller föreningsbidrag.
 Tillsammans med kommunen och Medlemsföreningarna fortsätta arbetet för ett
inkluderande Knivsta.
 Detta görs i första hand genom att slutföra och utvärdera det pågående projektet
om Föreningsmatchning.
 Som representanter för föreningslivet fortsätta samarbetet med kommunens
samordnare av fritids- och kulturfrågor, integrationssamordnare,
frivilligsamordnare och ansvarig för fritidsverksamheten.
 Inom projektet Föreningssamverkan stimulera till gott uppträdande,
hänsynstagande och samarbete mellan föreningarna. Detta arbete görs genom flera
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av de ovan nämnda aktiviteterna såsom tillskapandet av intressegrupper och
arrangerande av olika typer av möten med medlemsföreningarna.
 Frågor som rör övergripande föreningspolicy bevakas. Detta är viktigt eftersom
föreningarnas arbete med certifiering av sin verksamhet nu ligger några år
tillbaka i tiden.
 Medverka i utarbetandet av Kultur- och fritidspolitiskt program som planeras av
Knivsta kommun.
Knivsta, den 6 april 2017
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