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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  15 maj 2019  

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

Kerstin Öberg KÖ 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

Monika Svensson MSV 

  Gun Andersson GA 

  Doris Gustafsson DG 

  

Inbjudna till mötet representanter i Brukarråden: Laila Almqvist, Runis Johansson, 

Göte Andersson, Christina Carlsson, Britt-Marie Jirle 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-04-17 godkändes. 

§4 Festkommittén  

• Sommarfesten – 4 juni kl 17.00. Sommarbuffé 150:-/person beställd hos Marita, 

Folkets hus, inkluderar mat, lättöl, vatten och kaffe. Marita med personal står för 

dukning och även disken efter. Vi köper kakorna till kaffet.  BS 

Vi planerar för lotterier med 3 st 200-ringar, 3 st likvärdiga vinster för varje draget 

nummer, samma vinstnummer för de 3 lottringarna för att snabba på dragningen. 

• Bemanning – svårt att få ihop tillräckligt med funktionärer.  Axel talade med Eva 

och Björn Andersson som kom och ställde upp på Poppe, Barbro talade med Eivor 

och Jan Bengtsson som också ställde upp. Tack för det - det blev jättebra. 

• Utvärdering Juridik – Drygt 40 st intresserade medlemmar kom och lyssnade och 

ställde frågor till advokat Ingrid Sager, f n har vi c:a 10 st medlemmar på väntelista.  

Vi avvaktar tills hösten med frågan till Ingrid Sager om ytterligare föredrag. 

• Utvärdering Poppe – Drygt 70 medlemmar kom och lyssnade. Litet bildspel visades 

på storbildsskärm. Kaffe, bulle och kaka serverades. 

Detta med storbildsskärm kan vi kanske använda oss av vid årsmötet för att visa 

dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan osv istället för att trycka upp 

så många exemplar att dela ut.  

• 85+  21 maj –  Inbjudan per brev har gått ut till samtliga. Vi bjuder på kaffe, 

smörgås och kaka. Sven visar bildspel.    BS 

Från styrelsen kommer Monica, Alf, Barbro och Iris. 
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§5 Brukarråden – Våra representanter 2019 

 

Närvarande representanter 

Christina Carlsson Bohus Hemtjänstgrupp,  

Laila Almqvist Nödinge Hemtjänstgrupp  

Runis Johansson  Björkliden, Alafors 

Göte Andersson (Alafors-Nol Hemtjänstgrupp) /Björkliden 

Britt-Marie Jirle Älvängens Hemtjänstgrupp  

 

Ej närvarande representanter: 

Ann-Marie Sällberg Fridhem Surte 

Birgit Fagrell  Backavik, Nödinge 

?  Seniorcentrum Älvängen 

 

Vi blev informerade om hur det fungerar. Problem med samarbete i vissa delar av 

kommunen. Vem som ställer upp, hur få pengar att räcka till. 

 

-Gruppernas sammansättning inte helt tydlig. Kan var representanter från SPF, PRO, RK,  

Kyrkan, Ale kontakt- och Stödverksamhet, samt anhöriga eller boende på det särskilda 

boendet. Enhetschefen för boendet är ordförande för brukarrådet.  

Svårt för nya som kommer in i gruppen att komma in och förstå vad som gäller. 

Svårt att få nya att ställa upp. 

 

-Oklart vilka som får komma på träffar som ordnas.  Oklart och olika vid resp boende eller 

hemtjänstgrupp vilka som ska betala eller inte betala när de besöker träffarna. 

 

-Det fungerar bra på Björkliden där man har träff 1 gång/mån, en torsdag, gruppen träffas 

på måndag och planerar, bakar själv och bjuder på kaffe, alltid någon underhållning, senast 

i lördags, 11 maj, var det ”Raggarfest”, med Veteranbilar, korvgrillning och musik, denna 

gång sponsrat av Röda Korset.  

- Även i andra delar av kommunen fungerar det med träffar, underhållning och fester men 

kanske inte lika regelbundet. Påskfirande, midsommarfest, bingo, m m, ordnas ibland till-

sammans med 60+-verksamheten. 

 

-Litet funderingar om anslaget 6.000:-/år och hur det fungerar, kassör?, i vissa grupper får 

man ligga ute med pengar. I någon grupp har man fått ett kort laddat med pengarna. 

 

Det finns ett ”Reglemente för Brukarrådet”, vi i styrelsen borde få litet information om detta, 

Tage från styrelsen, samordnare, med i KPR, ska försöka få någon ansvarig från Omsorgs- 

och Arbetsmarknadsnämnden att komma till vårt nästa styrelsemöte.  

Kanske Elena Fridfelt? 

.  

Beslut: Tage försöker bjuda in någon från ”Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden”        

till vårt styrelsemöte 10 juni.    TS 
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§ 6 Övrigt 

 

• Medlemmar som inte betalat – Tage har kontrollerat, f n 25 st, av dessa har 

 4 st avslutat sitt medlemskap, 1 st avliden, 12 st ska betala. TS 

• Hörselföredrag – Tas upp vid nästa möte, Monica håller i det. MSV  

• Hjärnkoll – Vårt lag med Uno Pettersson, Claes-Hugo Larsson och Margareta 

Nilsson, deltar i tävling idag, 15 maj.  

Har i skrivande stund 17 maj, fått reda på att vårt lag gått vidare och ska tävla 

i Stockholm den 3 oktober. Kanske något att åka med upp till Stockholm och  

heja fram ”vårt lag”? 

• Träffa Webbansvarige Sven – flyttas fram till ett styrelsemöte till hösten förutsatt  

att Tage får tag i någon från Kommunen som kan informera om Brukarråden vid 

vårt nästa styrelsemöte 10 juni.    TS 

• Ekonomisk redovisning av Gun – bordlägges, Gun ej närvarande. 

• Träffa Backaviksgruppen – planer att bjuda in till hösten. 

Vi bör även träffa kontaktpersoner/sammankallande från lokalkommittéerna. 

• Träff med Jan Peter Eldh – Han vill gärna komma. Kanske kan han komma och 

informera om rondellkörning - hur många kan de reglerna?  TS 

Kanske något för Träffpunkt Backaviks program. 

• Spanska – några ”nya” har börjat, ska läsa ikapp i sommar. Kerstin undersöker om 

det kan bli någon ”ny” nybörjarkurs.   KÖ 

• Bokcirkel – Kerstin, redan med i en bokcirkel på Nödinge Bibliotek, har talat med 

ansvarig på biblioteket, de är intresserade av att starta fler cirklar. Bra, de har både 

kunskap, möjlighet att få fram lämplig litteratur samt egna lokaler.  

• Språkcafé – håller till på biblioteket. Något för oss att delta i – Kerstin undersöker. 

• Data/telefon – enkel kurs, tas upp med Sven när han kommer till styrelsemöte. 

• Fredagsvandringar – Svagt intresse - Vi har gjort försök att informera om 

nästkommande vandring med mailutskick och hänvisat till Kalendern och 

Gästboken och informerat om Snabblänkar dit.  

Kanske ska vi göra en sammanställning av höstens vandringar och skicka med  

i mailutskick. Litet information om längd och svårighet. 

• Svårt med redovisningen till Kommunen för att erhålla bidrag för vandringar, gäller 

både måndags- och fredagsvandringar.  

Tage talar med Anna-Greta om detta.    TS 

• Kerstin håller i sammanställningen som går till Vuxenskolan, har fungerat. 

Beslut: Iris får i uppdrag att göra sammanställning för ett mailutskick med info om höstens 

fredagsvandringar.          IG 

 

Diskussion om buss till våra aktiviteter – Lättare att få medlemmar att komma med på olika 

aktiviteter om man slipper köra själv, alternativt ska försöka få åka med någon. 

Detta gäller främst aktiviteter som är utanför vår kommun, svårt att köra genom Göteborg, 

ut till öarna, osv, besvärligt att få parkering i närheten eller hitta rätt. 

Men kanske gäller det även till Operan eller andra aktiviteter i Göteborg med pendeltåg  

och spårvagn/buss. 

 

Buss till olika aktiviteter har även diskuterats inom SKR-gruppen, när resor planerats. 

Kanske ska vi satsa litet mer på buss, men det kräver att vi blir fler än 15 deltagare 

per aktivitet. 
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De flesta betalar nog gärna för att åka buss ”hemifrån”, många åker ensamma, det blir  

mer gruppkänsla om vi åker tillsammans. 

Kostnadsfråga – viss sponsring från SPF? 

”Miljötänk” – en buss istället för ett flertal bilar. 

 

§7 Nästa styrelsemöte 

 

Måndagen den 10 juni kl 09.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


