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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  11 april 2018 

Plats:  Nödinge Församlingshem 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson  MS 

  Doris Gustafsson DG 

Ej närvarande: Owe Dafgård  OD 

 
Inbjuden till dagens möte:  Hans Åström, KPR 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 

§3 Utvärderingar och uppföljning 

- Matrikeln – Eva Jalvemyr o Hans Åström slutförde arbetet, till tryckning i tid. 
Tunnare papper för tryckning av matrikeln gjorde att portokostnaden för årets utskick blev 
3.800:- (brevvikt c:a 70g). jämfört med 7.200:-  för utskick 2017 (brevvikt c:a 100g). Packning 
utfördes av medlemmar från styrelsen och marknadskommittén.  
Alla annonsörer/sponsorer fick matrikeln tillsammans med fakturan. 
Endast 2 fakturor är obetalda. Faktura för tryckning har ej kommit.  
Slutredovisning senare.    GA 
 
- Balansera Mera 5 mars – 3:e delen gällande mediciner lockade ett 30-tal medlemmar till 
Nödinge Församlingshem. Birgit Fagrell informerade oss om verkningar och biverkningar, vilka 
rättigheter vi har och hur viktigt det är med ”Koll på läkemedel” – broschyr delades ut.  
 
- Vårträff 6 mars – C:a 150 medlemmar anmälda, 20 st kom ej. Vädret? Det snöade.  
Bert Owe Lundqvist underhöll med sång och roliga historier.  
Medlemmarna i Bohus-Surte lokalkommitté, värdar för träffen, skänkte priser till lotterierna.  
 
- Säkrare Seniorer – HLR-utbildning – Backavik 28 mars, två grupper, en förmiddags- och en 
eftermiddagsgrupp. Totalt 30 deltagare. Monica o Birgit höll i var sin grupp. 
Information och diskussion om hur vi ska klara oss i ”72 timmar”, samt bildvisning,  
instruktion och praktisk övning (på docka) i HLR/hjärt-lungräddning.                
Föreläsare betald av MSB – Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap. 
 
- Info-utskick  - Ett utskick gjordes i början av april, ytterligare ett ska göras i maj, till de som 
saknar mailadress.  
Diskussion om våra ”gamla” kuvert. Ska vi klistra över gamla adresser? Kostnad o tid. 
Kostnad för nya kuvert? Gun undersöker detta.   GA  
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- Musikquiz 3 april - 29 deltagare i Nödinge Församlingshem. Litet strul med anläggningen, DJ 
Åke Kronlid fixade detta med viss försening. Litet funderingar angående frågorna, men stäm-
ningen var god och det var mycket prat runt borden.  
Trisslotter till vinnarna.     DG 
Beslut: Festkommittén kommer även i fortsättningen hålla i Quiz-tävlingar. 
  
- Distriktsstämman - Vänersborg 7 april, AS, GA, IG, MS, BS, DG från styrelsen, Krister o 
Kerstin Sjöstrand o Sven Svensson representerade SPF Ale lokalt, Birgit Fagrell, Jan-Peter 
Eldh o Claes-Hugo Larsson representerade SPF distriktet.  Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
med avbrott för lunch och underhållning. Inga inkomna motioner. 
Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande, gästade stämman och talade. 
Hans Ekwall, IT-ansvarig i distriktet, informerade om IT och GDPR – Dataskyddsförordningen. 
  
- Mannekänguppvisning - 137 st deltagare, några på väntelista. Trevlig stämning, lotterier med 
många vinster. Inför nästa år - försök snabba på mannekänguppvisningen, alternativt börja 
tidigare så att medlemmarna har möjlighet att handla på Manufakturen efteråt. Tyvärr var inte 
öppettiden förlängd i samband med Mannekänguppvisningen. 
 
- Medlemsrapport – Totalt 779 st. 740 medlemmar har betalt, 39 har ej betalt. De som inte 
betalt är ej försäkrade vid deltagande i våra aktiviteter. Kerstin ställer samman ett brev för 
utskick till dessa.    KÖ 
- Regler för nya medlemmar? Försäkring? Kerstin kontrollerar detta. KÖ 
- Det ”slutna rummet” -  Sven har fixat det, lagt upp protokoll och stadgar. 
www.spfseniorerna.se/aleprotokoll 

 
 

§4 KPR - Kommunala Pensionärsrådet 

Hans Åström, KPR, inbjuden att informera och tala om vad som är aktuellt. 
- Information om att KPRSamråd varit aktiva bl a vad gäller nya Seniorcentret,  
det ska bli matlagning på de flesta äldreboenden. 
Matservice upphörde med ”matlådeleveranser”  28-29/3. Hemtjänsten får nu köpa matlådor på 
t ex COOP. 
- Information om Remissvar avseende Trygghetsbostäder i Ale Kommun  
- Framtidsfullmakt –Tips om info till medlemmar - Lag om framtidsfullmakter (2017-310) 
 
Hans hade även med material som delades ut och informerades om.  
- KPRSamråds underlag till en ny kvalitetsplan för äldreomsorgen i Ale Kommun,  
- KPRSamråds remissyttrande avseende Behovsanalys för lokaler och bostäder 
 2017-10-12 
- Aktiviteter för boende på särskilda boenden i Ale Kommun 
 
Inför Invigningen av Seniorcentrum 9 maj vill Hans ha en aktuell lista med SPF-aktiviteter från 
maj och framåt – Infoblad att dela ut!    IG 
 
Hans kommer att delta i  Workshop i Ale Seniorcentrum den 12 april  gällande  
Arbetet med Ale Kommuns Äldreplan2018-2026 
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§5 Ekonomi 
- Fonden för medlemsvård – Minnesfond finns med 1.600:-  
Diskussion om användandet. Ska vi ha kvar den? 
Beslut: Avsluta fond. 
 
- Bankfack, kostnad 1.000:-/år upphör i maj. 
Handels-Banken i Älvängen stänger, inga fack finns att hyra. 
Föreningsarkiv finns i Mölndal – Inga Britt Carlbom sitter i styrelsen, - kanske ett  
alternativ för SPF Ale. Axel kollar.    AS 
 
- Funktionärsersättningar –  

• Funktionärsbidrag – ska vi ha kvar det? Svårt att fördela rättvist. Bättre att få betalt mot 
kvitto för verkliga kostnader. Diskussion. 

• Milersättning – redovisas per halvår. 
• Fikakostnader utan kvitto när kommittéerna träffas hemma hos varandra. Diskussion. 

Beslut: Slopa funktionärsbidrag. Höj ersättning för fikakostnad till 25:-/person. 
 
§6 Övriga frågor 

• Världens Barn – Vill man vara med kostar det 50 kr. Kommunkod?  
Utskick till medlemmar? Doris undersöker detta.                     DG 

• Hjärnkoll 16 maj – Monica Svensson kommer att delta, eventuell 
ersättare Eva Åkerstedt    MS 

• Dansglädje i Furulundsparken 24 maj – Förfrågan om deltagande? Kl14.00-18.00. 
• Sommarfest 7 juni – Barbro talar med Marita om vin- och spritservering, och hur Marita  

ställer sig till detta. Alternativet är att var och en tar med sig det de önskar dricka. 

• Ost- och vinprovning hör till SKR – Leif Stensson 
 
- Invigning av Seniorcentrum 9 maj – Marknadskommittén kommer att finnas på plats. 
De som vill gå behöver ej anmäla sig. 
 
Rapport om Ekonomi lämnas i maj av Gun. 
 
Idéer om Månadsträffarna tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
 
§7 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 16 maj kl 9.00 i Folkets Hus, Nol 
 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 

 

 
 
 



                 Sida 4 av 3 

 

 
   
 
 

 
 

 

 

 


