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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  12 september 2018 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson  MS 

  Owe Dafgård  OD 

  Doris Gustafsson DG 

 

Inbjudna till dagens möte – Träff med lokalkommittéernas representanter 

Eva Alklev Jönsson   Alafors-Nol 

Kerstin Ottoson   Kilanda-Ölanda-Starrkärr 

Sigrid Pettersson   Sannum-Ryd-Rished 

Laila Almqvist   Nödinge 

Lena Petersson    Surte-Bohus 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2018-08-22 godkändes. 

 

§4 Kalendarium – redovisning 

• 17/9-18  Kören startar –Inga nya deltagare, trots utskick.  DG 

• 19/9-18  Hörselföredrag – 40 personer, fullt!  Väntelista med 14 st anmälda. 

Ev  ytterligare ett tillfälle senare i höst alternativt till våren.  MS 

• 25/9-18  Start Backavik – Inget speciellt program framtaget,- kan diskuteras under 

träffarna, tas fram efterhand, enl önskemål, alternativt fungera som träffpunkt för socialt 

umgänge, diskussionsklubb. Axel tar kontakt med Lennart Mattsson.    AS 

• 3/10-18   Styrelsemöte – Bjud in Eva Jalvemyr från Marknadskommittén.    AS 

• 18/10-18  Bridgen startar – 1 (en) ny deltagare via annonsen i Ale-Kuriren. KÖ 
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§5 Medlemsfrågor, rekrytering 

Lägesrapport 2018-09-12. Totalt 764 medlemmar.  

Ett idealiskt medlemstal för en förening är c:a 700 st enl Tage. 

Vi fått 55 st nya medlemmar, inklusive 2 st som bytt till vår förening, medan 40 st har gått  

ur vår förening.  

 

• Statistik medlemmar som gått ur 2017-2018 - Totalt 75 st varav 40 st 2018.  

Bilaga visar att största antalet som lämnat föreningen är i åldern 70-75. 

Diskussioner om varför?  

Beslut: Vi gör ingen vidare undersökning just nu. 

 

• Rekryteringsåtgärder? Hur når vi 50-talisterna? 

Av 45 st nya medlemmar t o m 12/6 var 27 st 70-75 år, bara 12 st 65-68 år. 

Bör vi satsa på inbjudan till 68 -70 åringar? Lämpligt för marknadskommittén att vara 

med och ta fram material för sådan inbjudan/utskick.   

Eva Jalvemyr bjudes in till nästa styrelsemöte.     AS 

Förslag: Bilda särskild grupp med Kerstin Öberg + repr från marknadskommittén? 

 

• Informationsblad på Biblioteket i Nödinge – Kerstin har förhört sig om detta.  

Vi får lägga ut informationsblad där. 

• Medlemskommitté? – Punkten utgår. 

• Marknadskommittén? – Det kommer att behövas fler personer.  

Owe Dafgård och Lennart Jalvemyr slutar. 

 

    

§6 Kalendarium Årsmöte, träffar, fester 2019. 

Del av Verksamhetsplanen för 2019: Axel delar ut en sammanställning av datum, tider och 

platser. Vi går igenom och ändrar vissa uppgifter. Ligger till grund för matrikeln.  

• 17/1 Funktionärsträff - Lökeberg bokat.   BS 

• 5/2   Årsmötet – Medborgarhuset, bokat.   BS 

• 21/5 Träff +85-medlemmar – Backavik bokat.   BS 

Kerstin tar sammanhållande ansvar för vidare arbetet med Verksamhetsplan! 

 

§7 Övrigt 

-Funktionärsrekrytering – Diskussion. Behövs flera nya aktiva i olika kommittéer. Vi tar upp 

frågan tillsammans med lokalkommittéernas representanter efter fikat. 

-Behov av förråd – Ansvarig på kommunen har tagit kontakt med Axel, återkommer.  

-Framtidsfullmakt o andra juridiska frågor – Tas upp vid senare tidpunkt. AS 

-Facebook – SPF Ale har ett facebookkonto – Ska vi försöka aktivera detta? Något att fundera 

på för samtliga. 

Kanske lättare att få medlemmar att titta på facebook än att gå in på Hemsidan. 
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§8 Träff med lokalkommittéernas representanter 

Axel har gjort en sammanställning MÅNADSTRÄFF SPF ALE RIKTLINJER som delas ut till 

lokalombuden och samtliga i styrelsen.  

 

Lokalkommittéernas träffar 2019 förslag  - Vi går igenom datum, tid, ansvarig för dessa och 

ändrar vissa uppgifter. 

Lotterier – Diskussion om åror, lyxlotter och lottringar. Varje lokalkommitté bestämmer vad 

man väljer, bl a beroende på hur många anmälningar man fått in.  

Beslut enl önskemål från lokalombuden: Nästa gång åror användes får man ha kvar åran ge-

nom hela dragningen. 

Ekonomi och Redovisning – Gun går igenom detta och svara på frågor.                

Beslut: Dokumentet  MÅNADSTRÄFF SPF ALE RIKTLINJER gäller med ovanstående änd-

ringar. 

 

§9 Nästa styrelsemöte   

 

 Onsdagen den 3 oktober kl 9.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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