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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  11 januari 2023  
Plats:  Folkets Hus, Nol 
Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 
  Iris Gustafsson, sekr IG 

Barbro Sjöberg BS 
  Monika Svensson MSV 

Filip Alm  FA 
  Gun Andersson GA 

Lars Öst  LÖ 
Ej närvarande: Anita Algers   AA 

Christina Karlsson CK 
 

Inbjudna till dagens möte: Kerstin Öberg och Doris Gustafsson från valberedningen. 
 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  
 

2. Dagordning 
 

Dagordning enl nedan godkändes  
Förra mötets protokoll 
Rapporter 
-Ekonomi 
-Medlemsutvecklingen 
-KPR 
-Fredagsvandringarna 
-Lucia 9 december 
-Uppdatering av arbetsordningen 
 
Kommande aktiviteter 
-Besök på Riksarkivet 18 januari 
-Lökebergsträff 17 januari 
-Backaviksgruppen 
-Boule + bryggeribesök 10 februari 
-Lorensbergsteatern 2 mars 
-Träff för nya medlemmar 7 mars 
-Stickcafé? Slöjd? Kortspel? 
Beslut i Socialnämnden 15 december om ”att pensionärsföreningarna fortsatt ges möjlighet   
att nyttja snickerilokaler, kontorslokaler och förråd under perioden 2023-01-01--2023-12-31” 
Förberedelser inför årsmötet (verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, boka lokal, 
mötesordförande, valberedningen,mm) 
Ny mejladress – vilka ska ha tillgång till den? 
Övrigt 
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3. Förra mötets protokoll 
 
-Ansökan om statsbidrag -  Blankett för redovisning är ännu ej klar. 
-Föredragsserie om hjälpmedel – Kerstin Boge har f n en liten grupp på 3 personer som är 
intresserade, start i slutet av januari, lokal ej klar.    
Vi kommer att göra ett brevutskick, kanske ger fler intresserade. 
-Fikaträffar mm – Aktivitetshuset i Älvängen är ej tillgängligt, ska byggas om.  
-Ale kontakt- och stödverksamhet – Kommer ev att läggas ned, ingen ordförande finns. 
Kommunen verkar vilja ta över, har nu 7 anställda för denna verksamhet.  
-Ny distriktsindelning (SPF) – Inget nytt, kommer att tas upp på distriktets årsmöte i april. 
-Lokaler – Alfs skrivelse 16/12-22 ang Tillgång till ”egen” lokal för SPF Ale, ställda till 
kommunfullmäktige, Klas Arvidsson och Staffan Lekenstam har gett ett svar - Staffan 
Lekenstam har svarat, att ”alla pensionärsorganisationer delar på kontor och förråd som 
tillhandahålls av Socialförvaltningen i lokaler som de hyr. Ni är således välkomna med Ert 
kontorsmaterial till samma förråd som övriga organisationer använder.” 
Men var får vi tillgång till förråd/lokal? 
Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna efter genomgång enl ovan. 
 

4.  Rapporter 
 
-Ekonomi – Ekonomin är god! Ett positivt resultat för 2022 + 20 000 kr. 
Ev kommer vi att få betala tillbaka del av bidrag som vi fått, vi vet ännu ej hur det ska 
redovisas. 
11 000 kr, motsvarande vårt senaste bidrag från Distriktet har förts över till 2023 för att 
användas i rekryteringssyfte.  
Beslut: Kommenteras inte särskilt i verksamhetsberättelsen. 
 
-Medlemsutveckling – Jämförelse 2021 – 2022 ger +-0 medlemmar. AP 
Ann-Kerstin Alm har gjort en fin sammanställning.     
Beslut: Lägg sammanställningen som bilaga.   Bil 1 
 
-KPR-information – Christina ej närvarande. 
   
-Fredagsvandringarna – Fredagens vandring från Nödinge till Nol via ridvägar och 
gångvägar, se gästboken.     LÖ 
 
-Lucia 9 december – 115 st anmälda, 105 st kom, flera sjuka, avanmälda. Guntorps Lucia 
med tärnor och stjärngossar underhöll. Lotteri med fina vinster. Eva o Ronny Jönsson o 
Margareta Persson tackade för sig i ”Luciakommittén”.  IG 
 
-Uppdatering av arbetsordningen – Anita ej närvarande, firade sin 75-årsdag. 
 

5. Förberedelser inför årsmötet 
 
Genomgång av föredragningslistan tillsammans med Kerstin och Doris från val- 
beredningen. 
-Parentation – Vi tänder ljus och Doris läser dikt 
-Mötesordförande – Claes Hugo Larsson – valberedning föreslår 
-Sekreterare – Iris Gustafsson - valberedning föreslår 
-Justerare 2 st av de anmälda vidtalas - valberedning föreslår 
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-Fastställande av röstlängd – Avprickad anmälningslista gäller 
-Prövning att kallelse skett i behörig ordning - genom annons i Alekuriren, via mail och på 
Hemsidan. 
-Behandling av verksamhetsberättelse – Sven visar på skärm 
-Behandling av ekonomisk årsredovisning – Lennart Sjöberg föredrar 
-Revisionsberättelse – Lennart Sjöberg läser upp 
-Ansvarsfrihet för styrelsen – ledamot av styrelsen får ej delta 
-Verksamhetsplan för 2023 – Sven visar på skärm 
-Årsavgift för 2024 – oförändrad 250 kr. 
-Antal ledamöter i styrelsen oförändrat - ordförande + 8 ledamöter 
 
18 e: ombud till årsstämma 2023 – styrelsen får i uppdrag att välja dessa        
19. Årsmötet nominerar 2 ledamöter till KPR - Styrelsen väljer KPR-ledamöter  
20. Info om SK (sammankallande) i resp kommitté – Tas upp vid funktionärsträffen, Gun 
ringer till kommittéerna och kollar att vi har rätt namn på SK.  GA 
21. Antal ledamöter i valberedningen - Oförändrat – 3 st 
22. Valberedning – årsmötet föreslår 
23. Övriga -  
24. Mötesordförande avslutar och lämnar över till ordförande. 
Avtackning! 
Beslut: Handlingar aktuella för årsmötet läggs ut senast 24 januari av Sven Svensson.
  
-Dagordning för konstituerande styrelsemötet – Ett förslag till dagordning tas fram för att 
underlätta för den nya styrelsen. 
-Genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse görs av Alf och Lennart 
Sjöberg. 
-Genomgång av verksamhetsplan - Mannekänguppvisning i Älvängen utgår, Älvängens 
lokalkommittés träff – finns inget underlag för denna kvar.   
Träslöjd – Björklidens äldreboende, Lennart Jalvemyr slutar som ansvarig för SPF:s 
slöjdgrupp på torsdagar.  

 
6. Kommande aktiviteter 

 
-Besök på Riksarkivet 18 januari – Fullt! 
-Lökebergsträff 17 januari – 57 st anmälda, varav 8 st betalande.  IG 
-Backaviksgruppen 25 januari – Bo Björklund berättar om ”Bondesamhället i backspegeln” 
-Boule + bryggeribesök 10 februari – Fåtal anmälda, inbjudan med i brevutskick. IG 
-Semmeldag 21 februari – Inbjudan i brev och mejl.                       GA 
-Lorensbergsteatern 2 mars – 18 st deltagare från SPF Ale.  IG 
-Träff för nya medlemmar 7 mars – Inbjudan kommer att skickas ut. 
-Pubafton i Älvsalen – MAK (Marknadskommittén) planerar.  AP 
-Vier Brillen i Ale kulturrum 25 mars – Värvningskonsert, MAK planerar. Bättre information  
om SPF Ales aktiviteter och våra olika kommittéer denna gång. Visa information på 
storbildsskärm, ha koll på vilka som kan svara på frågor mm. Mentorer? 
-Stickcafé? Spanska?  Slöjd? Kortspel? -  Inget större intresse, några slöjdintresserade kan 
få plats i tisdags- eller onsdagsgrupp med Ulf Bergdahl som ledare, Ulf vill ej ta över ansvar 
för SPF:s slöjdgrupp. Blir vi ej fler tappar vi vår ”slöjdtid”. 



 Sida 4 av 4 

 
  
Spanska -1 intresserad, med viss förkunskap kan man få plats i redan befintlig spanska-
cirkel med Thomas Domingo som ledare. Stickcafé och kortspel – 1 intresseanmälan per 
aktivitet. 
Kanske kan våra nya medlemmar lockas, ta upp på medlemsträff? 
 

7. Beslut i Socialnämnden 15 december 
 
Om ”att pensionärsföreningarna fortsatt ges möjlighet att nyttja snickerilokaler, 
kontorslokaler och förråd under perioden 2023-01-01—2023-12-31”. Vi får ju inga förråd 
eller kontor, vi har sparkats ut från de lokaler vi haft tillgång till bl a bibliotekslokal i 
Älvängen. Alf har talat med bl a Tyrone, vi behandlas inte lika enligt likställighetsprincipen, 
vår förening är stor, är utan tillgång till förråd/lokaler.  
Alf har skickat ett mejl till Förvaltningsrätten med ”Begäran om laglighetsprövning” av 
socialnämndens beslut den 15 december, men har ingen större förhoppning om något 
positivt beslut.       AP 
 

8. Ny mejladress 
 
Vilka ska ha tillgång till vår nya mejladress: ale@spfseniorerna.se? 
Alf har tillgång till den nya och även till den gamla, som han bevakar tills vidare. AP 
Beslut: Nya styrelsen får ta beslut om detta. 
 

9. Övrigt 
 
-Fototävling – Fototävlingen för att pryda framsidan av Programhäftet, endast ett bidrag har 
inkommit, från Anita Algers, inga bidrag har inkommit från övriga medlemmar. AP 
-Policy för medlemsvärvning – Fråga från Ann-Kerstin Alm, har vi någon strategi?, 
uppföljning av våra (MAK:S) värvningsevent?,  mentorsystem?  
Beslut: Något för den nya styrelsen. 
 
-SPF Ale 45 år – Vår lokalavdelning bildades i januari 1978 som Alebygdens Pensionärs-
förening, Axel Sager har gjort en sammanställning av vilka som varit ordförande, kassör 
resp sekreterare under dessa 45 år.  
Firar vi i samband med ”Vier Brillen”- konserten eller i samband med vår sommarfest? 
Beslut: Styrelsen får fundera kring detta!   AP 
 
-Anita 75 år – Vi avslutar mötet med att ringa upp och sjunga för henne! Grattis! 
 

10. Nästa styrelsemöte 
 

Onsdagen den 8 mars 2023, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Iris Gustafsson  Alf Persson 

mailto:ale@spfseniorerna.se


Läget vid årsski.et 2022-2023 i SPF Seniorerna Ale: 

Vi brukar använda två olika siffror: 
• I staAsAken från medlemsregistret Miriam räknas endast akAva medlemmar  

• Lokalt brukar vi i Ale räkna med akAva medlemmar plus medlemmar på väg in (godkända 
som ännu inte har betalat) och vänmedlemmar. Medlemmarna som är på väg in behandlas 
som fullvärdiga medlemmar. 

StaAsAken som finns i Miriam-rapporterna omfaLar akAva medlemmar och ser ut såhär: 

Dessa 756 medlemmar fördelas på 296 män och 460 kvinnor 

Lokalt räknar vi såhär: 

 

Många nya medlemmar kom in i samband med Carbe-konserten (16 st) och under 
julmarknadsperioden fick vi 7 nya medlemmar. 

SammanfaLning: 
Vi har ungefär lika många medlemmar som för eL år sedan.  Det är 39% män och 61% kvinnor.  Vi har 
få medlemmar i de lägre åldersgrupperna. 

Ann-KersAn 2023-01-03 

Sta$s$k för 2022 Ing.saldo Utg.sald
o
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Förändr
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Förändr
. %

SPF Seniorerna Ale 753 756 42 7 32 3 0,40%

akAva medlemmar 756

vänmedlemmar 3

på väg in, godkända 8

på väg ut -1

766
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