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<Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  1 juni 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Anita Algers   AA 

Barbro Sjöberg BS 

Christina Karlsson CK 

Filip Alm  FA 

  Monika Svensson MSV 

Ej närvarande: Lars Öst  LÖ 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-KPR 

-Vinkännedom 4 maj 

-Akvarellmuseet 10 maj 

-Träff med 85+12 maj 

-Folkhälsoveckan 16-20 maj 

-Göta Kanal med PRO 18 maj 

-Erbjudande att följa med SPF Skepplanda på båttur till Marstrand 

-Karta o Kompass 23 maj 

-Kommunfullmäktigesammansträde 23 maj 

Kommande aktiviteter 

-Fredagsvandringarna 

-Musikquiz 1 juni 

-Skärgårdskryss 8 juni 

-Jesus Christ Superstar 16 juni 

-Sommarfesten 30 juni 

-Polenresan 3 september 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september 

Övriga kommande aktiviteter (Bussresa med Pelle Dalberg? Besök på Lv6,    

Backaviksträffar, Fikaträffar mm) 

-Förhandlingar med kommunen om nytt avtal 

-Förhållandet till vår KPR-representant  

-Ansökan om statsbidrag 

-Hjärnkoll 

-Nationaldagsfirande 
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3.   Förra mötets protokoll  

 

-Tillgång till protokollsidan löst - åtkomlig för alla. Protokoll läggs upp när det är justerat.  

Iris skickar till Sven. ”Länken” läggs ut i ett kommande utskick.  IG 

-”Sökt statsbidrag” – inget beslut ännu. 

-KPR-info – se rapporter. 

-Matlagning för herrar – cirkel till hösten? -  Alf kontaktar Doris o Kerstin AP 

-Lathund för Miriam o webben – Sven ej helt klar. 

 

4.  Rapporter 

 

-Ekonomi – Revisionsavstämning per 15 maj gjord, allt i mycket god ordning.  

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.    GA 

 

-Medlemsutveckling – I år 14 st nya och 29 st utträdda medlemmar och 3 st avlidna. 

Vi har tappat 12 st medlemmar i år – Varför har de sagt upp sitt medlemskap? 

Tage Svensson har ringt upp alla han kan hitta telefonnummer till. Krister har kollat så att 

de ej har försäkringar via SPF.  

F n är vi 737 st medlemmar och vi har 4 st medlemsansökningar.  AP 

 

-KPR-information – Förmöte med föreningarnas representanter 31 maj. Christina 

informerar. Frågor till kommunen sammanställs, bl a om behov av lokaler, SPF Ales önskan 

om expedition och brukarråden. Sammankopplas brukarråden med lokalfrågan?  

KPR är inte behörigt att förhandla för alla föreningar, SPF, PRO och RPG?  

Nästa KPR-möte med kommunen är den 13 juni, efter sommaren den 12 september.

    

-Vinkännedom 4 maj – 24 st, nöjda deltagare, mycket vin. Kanske prova nytt upplägg till 

hösten?      IG 

-Akvarellmuseet 10 maj – 17 st, bra guide på Sundsby Säteri, tyvärr regn, trevlig lunch. 

Akvarellmuseet med René Magritte, utan guide avslutade. Bussresa hem. IG 

-Träff med 85+ 12 maj – 34 st , några avbokade. Emil Andersson, speleman med dragspel 

underhöll. Litet väl snabb avdukning, några hade gärna suttit kvar och pratat. BS 

 

Folkhälsoveckan 16 - 20 maj – en mycket trevlig vecka med olika aktiviteter.  

- Måndag 16 maj Dammekärr – Ett 20-tal medlemmar promenerade längre eller kortare 

sträckor innan alla fikade tillsammans, Elvy och Margareta bjöd på kaffe och hembakade 

goda bullar.   

-Tisdag 17 maj Vikingagården – 42 st medlemmar gick kort eller lång poängpromenad. 

Ang starttid för poängpromenaden – vi hade starttid 10–11, det blev litet ”utdraget”.  

I fortsättningen vid poängpromenader starttid kl 10, de startande får vänta litet med start 

istället för att arrangörerna ska behöva vänta på startande.  

Efter poängpromenad bjöds grillad korv, kaffe och bullar innan Ann Franzén bjöd in oss i 

Vikingagården och bl a berättade om denna och utgrävningar.  

-Onsdag 18 maj Scoutgården, Trollsjönäs, Bohus – 24 medlemmar besökte Scoutstugan 

där det bjöds på grillad korv nere vid sjön.  Lennart Sjöberg berättade under tiden om 

Scoutstugan och dess tillkomst med allt ideellt arbete.  Kaffe och bullar bjöds därefter uppe 

vid scoutstugan. Barbro stod för serveringen. 
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-Torsdag 19 maj Fågeltornet vid Stora Viken – 24 st medlemmar kom till fots, med cykel 

eller bil och hörde David Klingberg berätta om fåglar, vilka vi såg och vilka vi hörde. Kanske 

bytas ut mot ny aktivitet nästa år. Kostnad för David 800:- inkl reseersättning. 

-Fredag 20 maj – Ordinarie fredagsvandring men även ”Prova på boule” uppe vid Sjövallen 

i Alafors. Alebygdens Bouleklubb hjälpte nybörjare samt bjöd på fika och frukt efteråt. 

 

Vid Vikingagården och Fågeltornet stod Röda Korset, Inger Öhrn med medhjälpare, för 

korvgrillning och servering av kaffe med bullar och kakor. 

Ang kostnad för Röda Korsets medverkan vid Vikingagården och Fågeltornet, 2 800:-, 

så diskuterades även extra betalning till Röda Korset. 

Beslut: Styrelsen beslutar att utöver fakturan betala 1 500:- extra till Röda Korset. 

 

-Göta Kanal med Skepplanda PRO 18 maj – Lena Thorén deltog, var mycket nöjd med 

resan. 

-Karta och Kompass 23 maj – inget större intresse, kanske ny kurs till hösten. 

-Kommunfullmäktigesammanträde 23 maj – Gun och Christina var med som åhörare. 

Uppsägningen av gratis lokaler samt avtalet med Folketshusföreningen togs upp, 

Folketshusföreningen äger Folkets Hus. Frågan återsändes till socialnämnden och kultur -

och fritidsnämnden. - Avvaktar med beslut. 

 

5. Kommande aktiviteter 

 

-Fredagsvandringarna – Sista ordinarie vandringen den 3 juni. Över sommaren kommer 

spontanvandringar att planeras från vecka till vecka, se Hemsidan/Gästboken.  LÖ 

-Musikquiz 1 juni – fåtal anmälningar, ställs in, nytt försök till hösten. IG 

-Skärgårdskryss 8 juni – Fulltecknad, med väntelista!  

 

-Erbjudande att följa med SPF Skepplanda på båttur till Marstrand 20 maj – i utbyte  

mot vår resa till Sundsby Säteri 10 maj. Anmälningstid kort, båttur även den under vår 

Folkhälsovecka. Vi kanske kan försöka ”dela resor till hösten” då med litet bättre 

framförhållning.     IG 

-Jesus Christ Super Star 16 juni – Iris kollar så att inget ändrats.  IG 

-Sommarfesten 30 juni – Diskussion – sponsra med viss summa? Barbro tar reda på 

kostnader, därefter bestäms anmälningsavgift. Diskussion om hattar? till funktionärer. 

Ang medföljande make/maka/vän som ej är medlem – får komma med i mån av plats. 

De ska i så fall betala fullt pris. 

Beslut: Inbjudan med brev till de som ej har mail, övriga får mail-inbjudan. IG 

Beställ hattar, - stråhattar, till sommarfestfunktionärer.  GA 

 

- Polen den 3 september – F n 5 st anmälda. Fin resa men kanske fel tidpunkt. 

 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september – planering på gång, Alf bortrest, Anita tackar. 

Underhållning ”Röda Hattarna”. Diskussion om förbetald anmälningsavgift, bra! 

Lotterier med betalning kontant eller swish.   GA 
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6.    Övriga kommande aktiviteter 

 

- Aletur med Pelle Dalberg – Bokat datum 1 september, Lilla Edets Buss kör, ev med liten 

buss, småvägar?      IG 

- Lv6 ej aktuellt nu -  Kanske ”flyget” i Kattleberg kan vara ett alternativ till hösten. 

 

- Backaviksträffar – Startar förmodligen till hösten, beror på restriktioner, program finns. 

- Medlemsvärvning – Lägg till i inbjudan till våra aktiviteter – i mån av plats ”tag gärna med 

en vän” - förslag från Marknadskommittén (MAK).   

Eventuellt ny konsert i samarbete med Vuxenskolan längre fram. Bjud in en vän! 

- Hjärnkoll – Vår gamla grupp tillfrågas av Monica. Uttagning kommer att ske till hösten, den 

14 september. Kanske en ”blänkare om Hjärnkoll” i Facebook?  MS 

 

-Förhandlingar med kommunen om nytt avtal – ärendet f n hos socialnämnden i samarbete 

med kultur- och fritidsnämnden. Vi avvaktar! 

- Ansökan om statsbidrag – Ännu inga beslut tagna. Avvakta! 

- Nationaldagsfirande – Inget firande i Prästalund i år. Nytt för i år firande i Nödinge, något 

att tänka på nästa år, om SPF vill vara med. 

 

-Förhållandet till vår KPR-representant – Vår ordinarie KPR-representant saknar numera 

styrelsens förtroende. Telefonsamtal och mejl har inte lett till någon lösning av problemet. 

Diskussion.  

En enig styrelse beslutar att utlysa ett extra årsmöte den 28 juli. Ärende: entledigande av  

vår ordinarie KPR-representant samt nominering av nya kandidater att representera vår 

förening i KPR.  

Kallelse kommer att ske med e-post och på vår hemsida. 

Årsmöteshandlingarna (kallelse och förslag till föredragningslista) kommer att finnas 

tillgängliga på vår Hemsida. 

 

Beslut: Extra årsmöte utlyses till torsdagen den 28 juli 2022, tid kl 10.00 i Nödinge 

Församlingshem. 

Kallelse kommer att ske med e-post och kommer att läggas upp på Hemsidan inom två 

veckor.       IG/SSV 

 

7. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 10 augusti 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


