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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  10 juni 2019  

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

Kerstin Öberg KÖ 

Monika Svensson MSV 

Doris Gustafsson DG 

 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

  Gun Andersson GA 

   

  

Inbjudna till mötet kl 10.00  

Från Ale Kommun, Omsorg/Arbetsmarknadsstyrelsen – Elena Fridfelt  

Representanter från Brukarråden  

Christina Karlsson Bohus Hemtjänstgrupp,  

Birgit Fagrell  Backavik, Nödinge  

Laila Almqvist Nödinge Hemtjänstgrupp  

Göte Andersson (Alafors-Nol Hemtjänstgrupp) /Björkliden 

Britt-Marie Jirle Älvängens Hemtjänstgrupp 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-05-15 godkändes, efter ändring av felstavat namn. 

§4 Korta rapporter, utvärderingar  

• 85+ träffen 21 maj – Totalt 20 st inklusive 6 från styrelsen. Sven Svensson visade 

bilder från träffar och vandringar. Det bjöds på kaffe, smörgås och kaka, trevlig 

stämning. Önskemål framkom om ”liten bussresa” för att åka ut och fika 

någonstans. Kanske något för nästa års träff?                     Årets kostnad 422:- 

• Sommarfesten 4 juni - Marita med personal hade dukat vackert för 160 personer. 

Fullt, 159 st, även de som stod på väntelista fick möjlighet att komma med p g av 

eller tack vare att de som fått förhinder avbokade.  

David Carbe underhöll medan buffén dukades upp. Därefter lät sig alla väl smaka 

av den goda maten. Vi har fått positiva mail och samtal från nöjda medlemmar. 

Sommarfesten avslutades med dragning i lotterierna. 
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• Hjärnkoll 15 maj – vårt lag gick vidare från distriktsfinalen och kommer att tävla i 

Stockholm den 3 oktober.  

Plats: Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. 

Kanske kan det ordnas någon resa upp så att vi kan heja på vårt lag? 

 

§5 Övrigt 

• Brev/mailutskick med Sommarhälsning – Alf och Iris har sammanställt ett brev med 

Sommarhälsning. Iris har beställt kopiering. Kommer göra brev- och mailutskick 

tisdagen 11 juni. Gun postar.    IG/GA 

• Ekonomisk redovisning – Gun ej närvarande, har informerat Iris, som redovisar. 

Slutsats: Föreningens ekonomi är god. 

• Medlemmar som inte betalt – 13 st idag, Krister skickar påminnelse till dem,  

Barbro och Tage har haft kontakt med några. 

• Protokoll från styrelsemöten – Alf tog upp frågan: Varför lägger vi inte ut dessa så 

att de blir tillgängliga för alla våra medlemmar? Diskussion. Funderingar.  

• Ang lokaler – Kerstin skickade mail till Kommunen med en fråga om hur lokaler i 

kommunen får användas av olika föreningar, PRO har tillgång till lokaler i Bohus 

och Nödinge.  

Svar att detta bör gälla även andra föreningar, - SPF ska få tillgång till lokal i Bohus 

tillsammans med PRO.     KÖ 

 

§6 Inför hösten 

• Träffa till hösten -  Sven, webbansvarig inbjuden till styrelsemötet 21 aug. 

Backaviksgruppen bör också bjudas in. Lämpligt tillsammans med Sven. 

Vi avvaktar med sammankallande för lokalkommittéerna samt Jan Peter Eldh, 

de får komma längre fram på hösten. 

Beslut: Samtliga i Backaviksgruppen bjudes in till styrelsemötet den 21 augusti kl 10.00 

Iris sammanställer och skickar ut Inbjudan.   IG  

• Träff med Marknadskommittén, programhäftet – lämpligt att bjuda in medlemmarna 

i kommittén till styrelsemötet 11 september kl 10.00.  

Då kan vi få information om upplägget av programhäftet, framföra våra funderingar 

och önskemål, samt positiv och negativ respons från våra medlemmar. 

• Hörselföredrag – preliminärt i augusti, Monica och Birgit Fagrell har kontakt med 

Ulla Lignell och de tar fram lämplig lokal, Backavik? och datum. MSV 

Hörsel – implantat – Elise Friman kommer gärna och håller föredrag och informerar 

om hörselimplantat.  Preliminärt i september, lokal och datum se ovan. MSV 

• Höstens styrelsemöten – datum bestämda, lokal bokad. 

Datum för styrelsemöten våren 2020 måste bestämmas, så att lokal kan bokas.  

Beslut: Datum för vårens möten ska vara klara i augusti.  Alla 

• Kalendarium 2020 – förslag på datum för träffar och fester, bör tas fram tills 

augusti. Gun har redan meddelat att Surte-Bohus vill ha sin Vårfest 25 februari = 

fettisdagen. Kerstin håller i detta, grund för Verksamhetsplan 2020.   KÖ 
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§7 Aktivitetsbidrag 

Kerstin sammanställer och söker bidrag hos Kommunen och Vuxenskolan.                         

Har träffat Anna-Greta Singstrand och de har tillsammans gjort sammanställning av 

stavgång och fredagsvandringar.     KÖ    

Kerstin vill också ha reda på antal deltagare fördelat på män/kvinnor vid olika träffar.                            

-Träff med Nya medlemmar – totalt 31 st inklusive 9 st från styrelsen - 11/20                   

-Träffpunkt Backavik – Kerstin tar kontakt med Kerstin Nilsson.  KÖ                              

  

§8 Information om brukarråden 

 

Presentation av samtliga mötesdeltagare.  

Elena gav en lite längre presentation av hur hon började sin bana inom politiken, från 2004 

och fram tills nu, som ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Brukarrådsrepresentanterna berättade i korthet hur det fungerar på deras boende eller 

hemtjänstområde, och om arbetet i de olika grupperna. 

Gruppernas sammansättning inte helt tydlig, med olika representation av SPF, PRO, RK, 

Kyrkan, Ale Kontakt- och Stödverksamhet, samt representant för de boende alt någon 

anhörig. Inget av brukarråden verkar ha samma sammansättning.  

60+ deltar i vissa aktiviteter. 

-Det beror mycket på enhetschefen, ordförande i brukarrådet, och på hur mycket 

personalen kan ställa upp och hur samarbetet i gruppen fungerar.  

-Varje Brukarråd ska ha ett planeringsmöte med föredragningslista, mötet ska 

protokollföras. 

-Litet funderingar om anslaget 6.000:-/år och hur det fungerar. Skulle behövas mer pengar. 

 

Elena fick svara på många frågor från deltagarna, bl a från Tage som hade sammanställt  

några frågor.  

Efter frågestunden förklarade Elena litet hur det fungerar med ekonomin när det finns ett 

stort underskott.  

-Det är olagligt att konstatera att det kommer att bli ett underskott utan att försöka vidta 

åtgärder. 

Alltså måste man spara in på något och det får bli på de områden som ej är lagstadgade,  

f n finns inom Kommunen – Fixartjänsten, trygghetsvärdar, 60+-verksamhet, ungdoms- 

mottagning, Alafors Fabrikers Konferenscentrum m m som ej är lagstadgade. 

60+-verksamheten startade när Kommunen fick statliga pengar för verksamheten, nu är 

dessa slut och kommunen har tagit över kostnaderna.  

 

Staten delar många gånger ut ”riktade bidrag” till kommunerna, dvs de får endast användas 

till ett speciellt ändamål – om kommunen inte behöver pengar till detta område kan de inte 

söka bidragen och använda dessa till något annat område, alltså fryser pengarna inne. 

 

Det finns ett ”Reglemente för Brukarrådet”, detta håller på att revideras.  

Kanske kan Elena Fridfelt eller någon från Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden komma 

igen vid ett senare tillfälle och informera om det nya reglementet när det godkänts. 

.  
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Elena vill att vi ska kontakta henne om vi har ytterligare frågor, så ska hon försöka svara 

på dessa. Hon skulle nog också kunna ställa upp på ytterligare ett möte.  

 

§9  Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades och ordförande tackade Elena Fridfelt för att hon kom och informerade, 

blev informerad och svarade på frågor.  

Han tackade även brukarrådsrepresentanterna för att de kom, informerade och ställde 

frågor. 

 

 

§10 Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 21 augusti kl 09.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


