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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  20 mars 2019 

Plats:  Bohus Servicehus 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Doris Gustafsson DG 

Ej närvarande: Monica Svensson  MSV 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-02-13 godkändes. 

 

§4 Styrelsemöten hösten 2019 

Onsdagar 21 aug, 11 sept, 9 okt, 13 nov och 11 dec, samtliga i Nol, Folkets Hus, 

Lokal bokad och klar.     BS 

 

§5 Info om Medlemsregister och webb 2019/SMS 

Info har gått ut till samtliga styrelsemedlemmar. Litet rörigt, vi behöver mer information.  

Vi kommer kunna göra SMS-utskick till medlemmarna, bör vara bra för de utan mailadress. 

Avvaktar tills efter distriktsstämman med att bjuda in Krister Sjöstrand och/eller Sven Svensson 

som kanske är mer insatta i detta, för att även kunna få svar på några av våra frågor. 

 

§6 Distriktsstämman 6 april – Vilka åker, vilka kör? 

Från Ale är vi är 9 ombud anmälda + Birgit Fagrell och Jan Peter Eldh som är direkt inbjudna, 

samt Claes-Hugo Larsson som sitter med i distriktsstyrelsen.  

Samåkning rekommenderas från distriktet – vi behöver minst 3 bilar, Iris undersöker och sam-

ordnar detta.      IG 

 

§7 Programhäftet - Inkomster – Kostnader? 

• Reklamintäkter 31 900:- 

• Kostnader f n 11 000:-  samtliga fakturor ej inkomna 

Diskussion om utseendet av programhäftet. 
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Åsikter från medlemmar: 

Litet grå – gärna färgfoto på framsidan, även färgfoton inne i häftet samt färg på vissa  

annonser, t ex Färgaffärens annons borde vara i färg.  

- Kostnadsfråga? Funderingar - Vinsten är ju ganska stor. 

Uppgifter på styrelsemedlemmar borde finnas i början av häftet. 

Vem som är medlemsansvarig svår att hitta – borde också finnas i början av häftet. 

Därefter övriga funktionärer. Några telefonnummer fel. 

Beslut: Inför 2020 års framtagande av programhäfte bör vi (styrelsen) tidigt i höst ha en träff 

med Marknadskommittén där vi kan framföra åsikter från våra medlemmar. 

 

§8 Redovisning av genomförda aktiviteter/träffar 

Nya medlemmar 19/2 – Totalt 31 personer vara 9 st aktiva. Ordförande hälsade välkommen 

och alla aktiva presenterade sig. Kaffe med räksmörgås och kaka till bildvisning av några av 

våra resor, vandringar, träffar sammanställd av Sven Svensson.  BS 

Samtal runt borden, med minst en aktiv vid varje bord, samt svar på frågor. Positivt! 

 

Hörsel 20/2 - Monika ej närvarande. Tas upp vid nästa möte. MSV 

 

Backavik 27/2 - C:a 50 seniorer kom för att se och lyssna till Pelle Dalberg, som visade bilder 

och berättade om fantastiska platser, växt- och djurliv i vår kommun. Trevligt! 

Ny dag, onsdag, och nya värdar för Träffpunkt Backavik – Kerstin, Ingela och Bengt hade fullt 

upp med att koka kaffe och skära upp kaffebröd. 

Ann-Louise var inte med vid första träffen men Eva Jalvemyr hjälpte till. IG 

 

Vårträff 5/3 -125 st kom och åt semla och lyssnade till Uno Sevreus och Geni Deminov.  

Mycket bra underhållning. Lotterier med många vinster, många av dessa skänkta. 

Kanske kan vi i fortsättningen ha Vårträffen på Fettisdagen.    

Vinst +4 891:-     GA 

 

§9 Info om kommande aktiviteter 

Fredagsvandringar – Iris har kontaktat ansvariga för kommande vandringar, start 5 april, för 

att få litet mer info. Ska försöka få med detta i mailutskick.  IG 

Ang pengar från kommunen för dessa vandringar  - har ej utbetalats, Arne Boge har lämnat in 

uppgifter om antal vandringar + antal deltagare men uppgifterna har försvunnit. Arne lämnar 

in nya uppgifter. Bra om man får en kvittens på att man lämnat in uppgifterna. 

 

Juridik för seniorer 2/4 – Mailutskick lördag kväll, fulltecknat (40 st) söndag förmiddag.  

Väntelista finns för ytterligare ett tillfälle.   IG 

 

”Nils Poppe”  9/5 – Lokal bokad och klar, entre + fika kommer att kosta 50:- 

Kostnad för föreställningen 3 000:- + milkostnad. Mailutskick ska göras.   BS/IG 
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Sommarfest 4/6 – Lokal bokad. Underhållning bokad – David Carbe 3 000:- 

Diskussion huruvida vi ska ta betalt för underhållningen? Maten på sommarfesten  

bjuder vi våra medlemmar på.    BS 

 

Uddevalla, Bohusläns Museum – bussresa 21/3 – Alf vill ha litet info om denna resa för 

att förmedla till Alekuriren.     GA/IG 

 

§10 Rapport från KPR 

Tage informerade om lokalfrågan, kan hyra lokal hos Kultur och Fritid, bokning i seniorcentret. 

Kommer att vara gratis i 4 år. Info om äldreplan, trygghetsboende (vilka är kriterierna för att få 

bo där?), om maten – ej bra. Centralkök i Nödinge stängs. Mer info nästa möte.     TS 

Krisberedskap – Fr o m i år är kommunerna skyldiga att ha en plan.  

Enl uppgifter ska 174 000:- ha satsats på detta i kommunen. På vad? TS 

 

§11 Idé- och utvecklingsgruppen 

Nästa möte 4/4-19. Kontrollera om det går att få ut listor på 65-åringar i kommunen. 

Kerstin tar kontakt med Krister.    KÖ 

 

§12 Info till medlemmar, i Programhäftet/mailutskick? 

• Ändringar av mail, adress, tel.nr ska göras till Krister – svårt att hitta detta i program-

häftet. Bör finnas i början tillsammans med styrelsen. Påminna i mailutskick? 

 

§13 Övrigt 

• Nya funktionärer – Ta fram lista och lämna till varje lokalavdelning, fånga upp  

intresserade.  

• Namnbrickor på funktionärer – fråga från medlemmar, diskussion, kanske bättre att 

presentera aktiva funktionärer vid varje träff? 

• Face Book – fråga från SKR-gruppen. Diskussion – försök att få någon att hålla i detta 

har gjorts, har inte gett något, inget större intresse. Någon måste vara ansvarig och 

sköta det. Avvakta. 

• Statistik för hur många medlemmar som betalt alt ej betalt. Till nästa möte.  

• Hjärnkoll – Ska vi vara med? Och i så fall vilka? När är det? Anmälning? 

Doris undersöker detta och vidtar åtgärder   DG 

• Avtackning av Owe har ej gjorts – Tage talar med Axel.  TS 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 17 april kl  9.00 i Bohus Servicehus 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


