
 

     Knivsta juni 2022 

 

 

 

Kallelse till årsmöte för Knivsta Hembygdsgille på Kvarngården 

Onsdag 6 juli 2022 kl 18:00. 
 

Styrelsen önskar alla välkomna. 

 

Dagordning för årsmöte 2022: 

1. Årsmötet öppnas. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

5. Godkännande av dagordningen. 

6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Föredragning av årsredovisning för år 2019 respektive 2020. 

9. Revisorernas berättelse för år 2019 och 2020. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Verksamhet under 2020 respektive 2021. 

12.  Fastställande av årsavgift. 

13.  Val av ordförande för ett år. 

14.  Val av ledamöter styrelsen. 

15.  Val av två revisorer och suppleanter för dessa för ett år. 

16.  Val av fyra ombud till Upplands fornminnesförening och 

Hembygdsförbund och suppleanter till dessa.   

17.  Val av tre ledamöter (ett år) i valberedningen, varav en 

sammankallande. 

18. Gillets arbetsordning. 

19.  Till styrelsen inkomna frågor och motioner. 

- Motion om stadgeändringar. 

20.  Övriga frågor. 

21.  Årsmötet avslutas. 

 
 

Motion till ändringar av stadgar. 2:.a läsningen 2022. 

Härmed framförs av Bill Önneflod medlem tillika ledamot i Knivsta 

Hembygdsgille en hemställan om utökning av innehållet i föreningens stadgar 

enligt följande: 

§1, syfte. Ändra 

Knivsta hembygdsgille är en opolitisk obunden ideell förening. 

till 

Knivsta hembygdsgille är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. 

§7, årsmötet. Ändra 

- val av ordförande och styrelse och ersättare 

till 

- val av ordförande och styrelse 

§7, årsmötet. Efter rad 

- val av ordförande och styrelse 

lägga till raden 

- val av två revisorer och ersättare 

Motiv. 

Förutom politisk obunden så bör föreningen även vara religiöst obunden. 

I en tidigare stadgeändring tog man bort ersättare i styrelsen och utökade den 

något istället. Detta var för att ersättarna inte behövde vara med på mötena och 

hade ingen rösträtt, förutom då en ordinarie ledamot var frånvarande, då skulle 

de plötsligt vara med och vara insatta i alla frågor och rösta därefter. Det är 

bättre att alla är med och har rösträtt. Val av ersättare till styrelsen har därmed 

utgått men stod kvar här. 

Revisorer skall väljas, enligt §6. Detta var bortglömt i listan över vad som skall 

förekomma på årsmöte.



 Stadgar för Knivsta Hembygdsgille 
Senast ändrade 2021. 

 

§1  Knivsta Hembygdsgille har till ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och 

dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. 

Gillet vill nå detta syfte bl.a. genom 

• att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historia 

• att dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i gången tid 

och nutid 

• att samarbeta med kommunala organ och kulturinstitutioner samt stimulera till initiativ som 

gagnar bygden och dess utveckling, 

• att anordna eller medverka vid information om bygden för att öka kunskapen om dess natur 

och historia. 

Gillet skall vara anslutet till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund. 

Knivsta hembygdsgille är en opolitisk obunden ideell förening. 

 

§2  Gillet består av: 

a. enskilda medlemmar, som erlägger årsavgift, 

b. ständiga medlemmar, som erlägger engångsavgift på tio gånger gällande årsavgift,  

c. hedersledamöter, befriade från årsavgift. 

Den enskilde medlem som under två på varandra följande kalenderår inte betalat 

medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

 

§3  Gillets angelägenheter handhas av styrelsen. Ordförande utses vid årsmötet för en tid av ett 

år. Övriga sex ledamöter väljs av årsmötet för en mandattid av två år, där tre ledamöter väljs 

varje år. Ev. fyllnadsval gäller för vederbörandes återstående mandatperiod. Styrelsen är 

beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Vid val skilje lotten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fem 

ledamöter påkallar detta. Styrelsens ledamöter och ordföranden får inte ha pågående politiskt 

uppdrag, varken lokalt eller i annat/andra sammanhang. 

Ny ledamot till styrelsen får väljas in först efter att denne fullgjort minst två år i följd ordinarie 

medlemskap och utifrån att valet baseras på lämplighet och kvalifikationer. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.  

 

§4  Det åligger styrelsen att förbereda Gillets möten och verkställa dess beslut, att förvalta 

Gillets tillgångar, att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna 

berättelser, protokoll och räkenskaper, att till årsmötet avge verksamhetsberättelse för 

föregående arbetsår. 

 

§5  Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsår löper från årsmöte till 

årsmöte.  

 

§6  Gillets förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses årligen vid 

årsmötet. För varje revisor utses en ersättare. 

 

 

 

 

§7  Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång varvid följande ärenden ska 

förekomma: 

- val av ordförande för mötet 

- val av sekreterare 

- val av två justerare tillika rösträknare 

- fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

- godkännande av dagordning 

- styrelsens verksamhetsberättelse 

- ekonomisk redovisning 

- revisorernas berättelse för räkenskapsåret 

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- val av ordförande och styrelse och ersättare  

- val av ombud och ersättare för dessa till Upplands fornminnesförening och                            

hembygdsförbund 

- val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för ett år 

- fastställande av årsavgift 

- Gillets arbetsordning 

- övriga frågor, anmälda enl. kallelse 

- övriga frågor, anmälda enl. dagordningen 

 

Alla frågor och motioner, som behandlas på årsmöte eller extra föreningsmöte, skall vara 

styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet. Vid årsmöte eller extra möte må inga 

andra ärenden än de å dagordningen upptagna bli föremål för beslut. Extra möte hålles då 

styrelsen finner lämpligt. Kallelse till årsmöte eller extra möte skall ske minst tre veckor 

före mötet. 

 

§8  Vid möte tillkommer varje medlem en röst. Val skall, om någon så påfordrar, ske 

med slutna sedlar. Ombudsröstning eller fullmaktsröstning är ej tillåten. 

 

§9  Styrelsen kan i sin verksamhet inrätta arbetsgrupper, med det antal ledamöter 

styrelsen utser. 

 

§10 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på två föreningsmöten, varav minst ett 

årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet. 

 

§11 Beslut om Gillets upplösning och om disposition av dess egendom skall fattas vid två 

på varandra följande årsmöten och därvid biträdas av minst 2/3 av de röstande. Vid 

upplösning av Gillet skall dess egendom hembjudas annan kulturvårdande institution 

med beaktande av vad som står i det kommunala fullmäktigebeslutet av 1972. 

 

slut 

  



Verksamhetsberättelse för Knivsta Hembygdsgille 2021 

Styrelsen fick följande utseende: Kjell Eriksson, ordförande (omval ett år). 

Ordinarie ledamöter (med en mandattid på två år) valdes Henrik 

Sandevärn (omval), Bill Önneflod (omval) och Barbara Crostini 

(nyval). Med mandattid på ett år valdes Anders Grönlund (omval), 

Yngve Kjellgren (omval) och Lennart Holkedal (omval). 

Årsavgiften för medlemskap fastslogs till 100 kr per år. 

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Henrik Sandevärn som vise 

ordförande, Anders Grönlund till sekreterare och Bill Önneflod som 

kassör. 

Även under 2021 satte pandemin stopp för midsommarfirandet, men vår 

uthyrning av ställplatser för husbilar räddade ekonomin även för 2021. 

Över 300 övernattningar gjordes. 

Även i år var det en växtmarknad, 22 maj, där gillet sålde fika. Några 

uthyrningar av Kvarngården/dansbanan gjordes till olika privata 

evenemang som bröllop, födelsedagar, barndop, kräftskivor, skolbesök, 

utomhusyoga och till valpkurser. Givetvis så restes majstången på 

midsommar – även om det inte blev något officiellt firande – och många 

Knivstabor vallfärdade under midsommarhelgen till Kvarngården ändå. 

Kvarngårdens dag gick av stapeln den 4 september, samtidigt som det var 

bakluckeloppis.  

4 december var det bakdag på Kvarngården, med många besökare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för Knivsta Hembygdsgille 2022 

Inför planering av 2022 så siktar vi givetvis på att göra fler aktiviteter 

nu när pandemireglerna har lättat, såsom alla årliga evenemang med 

här midsommarafton, musikkvällar, Kvarngårdens dag till 

tunnbrödsbak mm. Självklart så vill vi fortsätta med ställplatserna 

under kontrollerade former för att skapa den puls och rörelse som detta 

för med sig för området. 

Under året så påbörjas utbyte av dåliga stockar på tvättstugan och 

vagnslidret. 

Du vet väl att du alltid kan hyra Kvarngården för dina egna aktiviteter 

och vi är alltid öppna för nya idéer och förslag. Vad sägs om teater, 

nationaldagsfirande, halloween, utställningar eller konserter - bara 

himlen är begränsningen! 

Välkommen till ett nytt år med hembygdsgillet och till alla trogna 

medlemmar som hjälpte gillet att överleva 2021: TACK! 

Hälsningar Kjell Eriksson / Ordförande Knivsta Hembygdsgille  



Ekonomisk berättelse 

 

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 

Balansrapport   Ing balans Period Utg balans 

TILLGÅNGAR     

 Omsättningstillgångar    

  Fordringar     

   1510 Kundfordringar 0,00 482,30 482,30 

   S:a Fordringar 0,00 482,30 482,30 
        

  Kassa och bank    

   1910 Kassa 300,00 -300,00 0,00 

   1920 PlusGiro 48 214,65 18 249,24 66 463,89 

   1930 
Bankkonto 
Handelsbanken 6 625,07 -1 250,00 5 375,07 

   1940 Bankkonto Lantmännen 17 470,25 104,96 17 575,21 

   S:a Kassa och bank 72 609,97 16 804,20 89 414,17 
        

  S:a Omsättningstillgångar 72 609,97 17 286,50 89 896,47 
        

 S:A TILLGÅNGAR 72 609,97 17 286,50 89 896,47 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

 Eget kapital     

  2010  Eget kapital -55 587,19 -18 113,78 -73 700,97 

  2019  Redovisat resultat -18 113,78 827,28 -17 286,50 

  S:a Eget kapital -73 700,97 -17 286,50 -90 987,47 
        

 Kortfristiga skulder    

  2890  Övr kortfri skulder -285,00 0,00 -285,00 

  2999  Övr upplupna kostn 1 376,00 0,00 1 376,00 

  S:a Kortfristiga skulder 1 091,00 0,00 1 091,00 
        

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER -72 609,97 -17 286,50 -89 896,47 
        

BERÄKNATRESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 
 

 

Resultatrapport Perioden 

Rörelsens intäkter  

 3120  Fika Kvarngården 4 134,00 

 3140  Midsommar 617,00 

 3320  Lotteri och övriga aktiviteter 0,00 

 3410  Försäljning tidningen Magazinet 3 270,00 

 3610  Medlemsavgifter 9 750,00 

 3740  Bidrag 7 800,00 

 3741  Bidrag "Mjölkkrukan" 33,00 

 3811  Uthyrning av Kvarngården 18 338,00 

 3812  Uthyrning av ställplats 78 250,00 

 S:a Rörelse intäkter 122 192,00 

     
Kostnader   

 4120  Fika Kvarngården -2 250,00 

 4320  Lotteri och övriga aktiviteter -525,00 

 4410  Tidningen Magazinet 0,00 

 4610  Medlemsavgifter -2 137,70 

 5040  Arrende Heddas -214,00 

 5050  Lokaltillbehör Kvarngården -1 885,00 

 5120  El Kvarngården -18 949,78 

 5121  El Magasinet -5 099,78 

 5130  Bensin, Gräsklippning -3 962,00 

 5131  Slam -9 072,00 

 5132  Sopor -3 116,00 

 5193  Fastighetskötsel och förvaltning -39 439,00 

 5310  Föreningens samlingar -250,00 

 5931  Annonser -2 846,00 

 6310  Företagsförsäkringar -13 054,00 

 6570  Bankkostnader -2 210,20 

 S:a Kostnader -105 010,46 

     
Rörelseresultat 17 181,54 

     
Finansiella poster  

 8300  Ränteintäkter 104,96 

     
Beräknat resultat 17 286,50 

     

 8999  Redovisat resultat -17 286,50 

 


