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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

Datum:  9 mars 2022  
Plats:  Folkets Hus, Nol 
Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 
  Iris Gustafsson, sekr IG 
  Gun Andersson GA 

Monika Svensson MSV 
  Anita Algers   AA 

Barbro Sjöberg BS 
Christina Karlsson CK 
Filip Alm  FA 

Ej närvarande: Lars Öst  LÖ 

Inbjudna till dagens möte kl 10.00 sammankallande i våra olika kommittéer: 
-Laila Almqvist Nödinge, Eva Jönsson Nol-Alafors, Claes-Göran Björn Älvängen och 
Marknadskommitten, Kerstin Ottosson Starrkärr, Lillemor Strandberg SKR-kommittén 
Elvy Börjesson Friskvårdskommittén.  

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Dagordning 
Dagordning enl nedan godkändes  
-Förra mötets protokoll 
-Rapporter 

- Kl 10.00 sammankallande för våra kommittéer inbjudna då vi tar upp bl a kommande 
aktiviteter, lokaltillgång, ekonomi och rekrytering av nya medlemmar till kommittéer och till 
styrelsen 

Styrelsemötet fortsätter: 
-Utskick med SMS? 
-Rapport från möte med PRO Norra och Jonas Andersson Alekuriren 
-Revidering av föreningens arbetsordning, vem tar över Axels uppgifter 
-Ansökan om statsbidrag 
-Träff med Nya Medlemmar 10 mars 
-Funktionärsträff på Lökeberg 5 april 
-Övrigt 

Arbetsgrupp för äldres hälsa  
Distriktskonferensen  

3. Förra mötets protokoll  
-Tillgång till protokollsidan. Ännu inte löst – kvarstår.  
-Fikaträffar i Älvängen – kommer troligen inte i gång förrän till hösten. 
-Nya Medlemmar – önskemål om aktiviteter, Karta och Kompass med Elvy Börjesson förra 
året var populär. Fråga Elvy om hon kan hålla ”ytterligare en kurs” 
-Förslag på nya aktiviteter (skulle lämnats till Anita) – vi tar med litet förslag och ber om 
ytterligare förslag/idéer från våra nya medlemmar i morgon på träffen. 
Beslut: Föregående protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

4.  Rapporter 
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-Ekonomi – Ser bra ut -, inga stora kommande kostnader. Vi har fått ersättning för 
medlemmar som betalt årsavgiften. 49 st medlemmar och 2 st vänmedlemmar har ej betalt. 
Gun påminner.     GA 
Årsmötet – fakturan har inte kommit ännu.    
Lökeberg – kommande kostnad. 
Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.  

-Medlemsutveckling – I år 8 st nya och 7 st utträdda medlemmar och 1 st avliden 
F n är vi 754 st medlemmar inkl 2 st vänmedlemmar + 2 st ansökningar.  AP 

-Uppföljning av årsmötet – Vi visade alla handlingar på storbildsskärm, men önskemål om 
att få allt på papper framkom.     AP 
-Insändning av handlingar till distriktet – Har ej fått förfrågan, avvaktar tills den kommer. IG 

-Programhäftet – Klart och utskickat. Några små fel upptäckta. Förlorat några annonsörer, 
någon har kommit till. Vi kommer ej att tjata på annonsörer i fortsättningen.  
Annonsintäkter för år 2022 c:a 40 000 kr , en minskning med c:a 5 000 kr jämfört med  
2021 års programhäfte.      AA 
Några av våra medlemmar har ej fått utskicket. Kommentera vid nästa mailutskick? 

5. Inbjudna till dagens möte 
Vi fikar tillsammans och var och en presenterar sig, efter detta diskussion och information 
enligt nedan. 
-Kommande aktiviteter – Folkhälsoveckan 16-20 maj kommer att engagera flera av våra 
kommittéer med promenader, poängpromenader, fågelskådning och boulespel, naturligtvis 
med kaffe och bullar, vissa dagar med korvgrillning. Utförligt program kommer senare. 
-Måndag – Dammekärr 
-Tisdag – Vikingagården - poängpromenad 
-Onsdag - Scoutgården i Rördalen (ny) – möjlighet finns att öppna bom och köra fram med 
bil för de som ej orkar gå. 
-Torsdag – Stora viken – Fågelskådning 
-Fredag – Boule på Sjövallen, Alafors 
Kanske behövs hjälp att ta sig till olika aktiviteter – hämta de som ej har bil? Färdtjänst? 
-Tranemo Storband 3 april – Mingel en timme innan konsert, affischer kommer att sättas 
upp i våra olika kommundelar. 
-Vårfest 29 mars – Coronasäkert, ett 60-tal platser i Medborgarhuset. 
-Bilrally 27 april – frågor + ”praktiska övningar” 
-Mannekänguppvisning i Älvängen – Blir nog inget i vår, Manufakturen slutar med 
damkläder, skoaffären tveksamt. Axel slutar i lokalkommittén, Claes-Göran Björn tar över 
som sammankallande. 

-E-mail-utskick – alla får ej dessa, kolla upp vid nästa utskick.  IG 
-Programhäftet – Alf fick tillbaka 5 st i kuvert utan adressetiketter, har troligen lossnat, 
några medlemmar har ej fått Programhäftet, kommentera i nästa mailutskick. IG 
  

-Lokaltillgång efter 31/12-22 – Kommunen har sagt upp vårt avtal om gratis lokaler  
I Folkets Hus, Medborgarhuset Ledet, Servicehusen i Kommunen och Starrkärrs 
bygdegård. Vi har försökt få svar på hur det blir efter årsskiftet. Kontakt tagen med Tyrone 
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Hansson, har ej kunnat ge oss något svar på detta. Vi kan inte boka lokaler för nästa år t ex 
till vårt årsmöte. 

 -Folkets Husföreningen – Kommunen har sagt upp avtalet med Folkets Husföreningen   
och det drabbar även Marita Holmgren som skött ”catering till våra träffar” samt hållit i 
Medborgarhusets Bio, Ledet. 

-Ekonomi – Anmälningsavgift till våra lokala träffar är höjd till 80 kr. Denna kan komma att 
påverkas om vi ej har fortsatt ”gratis lokalhyra” i kommunens lokaler efter årsskiftet. 
Underhållningen blir också dyrare. Vi får inte vara alltför rädda om en träff skulle gå med 
minus någon gång. Information om anmälningsavgift. 
Beslut: Man behöver ej betala anmälningsavgift till sin egen träff, dvs den träff man är med 
och ordnar. 

Lotterier - de flesta lokalkommittéer köper in vinster, några får, några tigger fortfarande 
vinster. Diskussion. De företag som sponsrar oss med vinster tackas i Alekuriren efter 
genomförd träff. 
Programhäftet – Marknadskommittén (MAK) försöker få företag i kommunen att köpa 
annonsplats i vårt Programhäfte, då kanske det inte är så bra att dessutom tigga vinster 
från dessa, företagen kan tröttna på oss. Diskussion. 
Beslut: MAK ansvarar för kontakten och bearbetningen av företagen. Vill olika lokal-
kommittéer fortsätta att tigga vinster bör det förankras hos MAK. 

-Milersättning 25:-/mil, diskussion och önskemål om att höja den till 30:-/mil. 
”Friskvårdskommittén höjer till 30:-/mil vid samåkning till samlingsplatserna för 
fredagsvandringar”. De har även beslutat att inte åka så långt, nu när bensin- och dieselpris 
är så höga. Vandringar fr o m 1 april enl Programhäftet kan komma att ändras p g av detta, 
Se Hemsida/Gästbok samt Facebook där info finns några dagar innan planerad vandring.  
Beslut: Elvy sammanställer info och mailutskick görs.  EB/IG 

-Rekrytering av nya funktionärer – 3 st nya funktionärer i MAK, ersätter Eva, Barbro och 
Hans. F n fullt i de flesta kommittéer.  
Vi bör fånga upp ”nya medlemmar” som verkar vara intresserade. Vi behöver hela tiden 
fylla på i våra kommittéer och i styrelsen. 

6. -Utskick med SMS?  
Diskussion, endast kortare meddelande kan skickas. Kan vi göra massutskick via SMS? 
Vad blir kostnaden? Inte så intressant för närvarande. 
Beslut: Vi avvaktar tills vidare med att engagera oss i SMS-utskick. 

7. Rapport från möte med PRO Ale Norra   
Till vårt möte med PRO Ale Norra hade även Jonas Andersson, Alekuriren, utan vår 
vetskap bjudits in.  
-Diskussion om våra uppsagda lokaler hos kommunen - Jonas kommer att skriva en artikel 
om detta, när han har fått kontakt med någon ansvarig hos kommunen. 
-Vi talade om ”fikaträffar för äldre, i Älvängen” – att vi tillsammans med PRO skulle ta hand 
om Café-verksamheten på Ale Seniorcentrum. Vi vill ej binda upp oss för att hålla i detta. 
Det medför dessutom kontroll av livsmedelsverket och miljökostnader. 
-Medlemstapp – alla föreningar har tappat medlemmar under coronan. AP 

8. Revidering av föreningens arbetsordning 
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Anita ansvarar för arbetsordningen. Man har använt samma upplägg för att styra upp 
MAK:s verksamhet. Alf har fått positiv respons från andra föreningar som har fått se vårt 
upplägg. 
Revideringen nu innebär bl a uppdatering av de personliga uppgifterna på sista sidan i 
arbetsordningen. Funktionärslistan uppdateras ett par gånger/år, Axel har hållit i detta, han 
kommer att flytta och slutar.    AP/AA 
Nya namn enl nedan: 
-Funktionärslistan – Filip tar över    FA 
-Kontakt med Brukarråd - Christina tar över efter Axel   CK 
-Kondoleanser – Lena Petersson har kvar detta  
-Backaviksgruppen – Monica tar över efter Lena   MSV 
-Ale Kontakt- och Stödverksamhet – Alf skickade tidigare mail till Inga-Britt Karlbom med 
fråga om vilka aktiviteter de har, vi ger 2 000 kr/år i bidrag till dem. Vi har ej fått något svar 
och har därför ännu inte skickat något bidrag. 
Axel Sager och Eva Andersson är f n SPF:s ansvariga. Axel kommer väl sluta även här. 

9. Ansökan om statsbidrag 
Alf har skickat ut blankett för genomläsning, han har fyllt i. Vi går tillsammans igenom punkt 
för punkt och justerar uppgifter om kostnader för de aktiviteter vi söker bidrag för. Söker vi 
alltför mycket blir vi återbetalningsskyldiga. 
Sista dag för ansökan 18 mars. 
Beslut: Vi söker 73 000 kr i statsbidrag. Alf skickar in ansökan.  AP 

10. Träff med nya medlemmar den 10 mars 
Torsdagen 10 mars i Nödinge Församlingshem, 18 st nya medlemmar + 7 st styrelse-
medlemmar kommer. Sven kommer också och visar bilder från våra aktiviteter, - träffar, 
vandringar och resor.  
Alf hälsar välkommen och styrelsen presenterar sig, minst en styrelsemedlem sitter vid 
varje bord. 
Diskussion runt borden, vad erbjuder vi i SPF och vad önskar de nya medlemmarna. 
Några uppslag kanske framkommer. 

11. Funktionärsträff på Lökeberg 5 april 
Vi börjar med information om föreningen och framtiden vad gäller lokaler och kommande 
aktiviteter, bl a Folkhälsoveckan,16-20 maj (v20). Ungefär samma aktiviteter som 2021, 
Scoutgården i Rördalen har tillkommit, på onsdag.  
F n är knappt 60 st anmälda. Påminn i mailutskick.   IG 
Efter informationen får vi njuta av Lökebergs goda buffet. 

’ 

12. Övrigt 
-Arbetsgrupp för äldres hälsa – Birgit Fagrell kvar, Kerstin Boge, nu Älvängenbo, kommer 
att vara aktiv i gruppen. Kerstin kommer gärna och presenterar sig och informerar vid 
någon av våra träffar. Diskussion – läkemedelsombud? Birgit har ju tidigare informerat om 
läkemedel, kanske något som även Kerstin kan göra? 

-Vårfesten 29 mars – Alf hälsar välkommen. Underhållning av ”två ador” med The Rose. 
Kanske presentera Kerstin Boge vid träffen? 
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-Skärgårdskryssning den 8 juni – kolliderar med vårt styrelsemöte i juni, vi flyttar vårt 
styrelsemöte till den 1 juni. 

-Distriktsstämman den 9 april – Monica kan inte, Alf frågar Krister Sjöstrand och  
sätter även ihop en körlista.    AP 

-85+träffen den 17 maj - kommer att flyttas till den 12 maj.  BS 
     
-Vuxenskolan – Iris kommer att träffa Mac Lundquister, Vuxenskolan, den 11 mars, för att få 
information om nya regler mm.    IG 

13. Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 6 april 2022 kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

Vid protokollet  Justeras 

Iris Gustafsson  Alf Persson


