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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  21 augusti 2019 

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Axel Sager  AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Tage Svensson TS 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

Kerstin Öberg KÖ 

Monika Svensson MS                                                                      
Doris Gustafsson DG 

 

Inbjudna till dagens möte kl 10.00 

Backavikgruppen: Kerstin Nilsson, Anne-Louise Olofsson, Ingela Wiberg, Bengt Lindström                    
Webbansvarig: Sven Svensson 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningens godkändes. 

  

§3 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsens protokoll 2019-06-10 godkändes efter genomgång och diskussion enl nedan. 

• Ang medlemmar som ej betalt – medlemskap för 9 st har avslutats av Krister, 

1st medlem kvarstår, har olycksfallsförsäkring via SPF, Krister har försökt få 

kontakt. 

Beslut: Krister meddelar via brev att medlemskap avslutas. 

• Ang lokaler – SPF ska få tillgång till lokal i Bohus, Ale Kommun ska samråda med 

PRO. Ny kontakt kommer att tas med Kommunen.  KÖ 

• Bidrag från Vuxenskolan – Kerstin har tillsammans med Anna-Greta Singstrand 

sammanställt uppgifter om vandringarna och skickat in, totalt bidrag per halvår  

blir 1520 kr.     KÖ 

• Bidrag från Ale Kommun - 6000 kr per halvår betalas ut för vandringarna. 

• Styrelsemöten 2020 – 8/1, 12/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12 

datum fastställda. Lokal Folkets Hus Nol. 

• Kalendarium 2020 – Kerstin sammanställer förslag på datum för träffar och fester 

och skickar ut till resp kommitté för kommentarer och godkännande. KÖ 
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§4 Medlemsregistret - Info från Krister Sjöstrand. 

• Ang centrala utskicket till 65- och 67-åringar – f n är vi totalt 776 medlemmar,  

- 42 av dessa är nya medlemmar samt 2 medlemsansökningar, ej betalda, varav 1 

av dessa nya var med på det centrala utskicket. Diskussion att vara med på 

ytterligare ett centralt utskick i höst, det når många för liten kostnad – 6:-/ person o 

utskick. Alf talar med Krister.    AP  

Beslut:  Krister får i uppdrag att beställa höstutskick. 

 

• Ang vänmedlemmar – tidigare styrelsebeslut gav Krister i uppdrag att avsluta dessa. 

2 st som bytte till Skepplanda-Hålanda i juni vill stå kvar som vänmedlemmar. 12 st  

är avslutade. Diskussion. Undersöka närmare vad som gäller för vänmedlemmar.  

Frågan bordlägges tills nästa styrelsemöte. 

§5 Rapporter 

• Höga Kusten resan – 40 deltagare, mycket bra resa, man fick se mycket, kanske 

litet väl komprimerat ibland. Bra guide och chaufför. Nöjda deltagare. 

• Utskick till 65- och 67-åringar – se §4 

§6 Kommande aktiviteter 

• 80-års jubileet 2 sept – flera anmälda, endast Gun har fått svar att hon är 

välkommen att deltaga i middagen. Alf ska endast gå på föreläsningarna. 

• Fredagsvandringarna start 16 aug – Iglasjön med röda näckrosor, 7 km lång. 

Tage vill ha ut mer information vad gäller kommande vandringar, Iris tar kontakt 

med ansvariga, har försökt tidigare men Arne tycker att man ska gå in på 

Gästboken samma vecka för att informera sig om läget, det kan snabbt ändras när 

resp ansvarig undersöker vandringens stigar o vägar.  IG 

• Resan till Grimeton och Birgit Nilsson 27/8 – Nästan full buss. 

• Sensommarträff  i Starrkärr 4/9 – Mailinbjudan 16/8. Axel kommer att delta. 

• Hörselföredrag 5/9 – Hörselpedagog Ulla Lignell informerar om äldres hörsel.       

25 st anmälda, max 40 st.    MSV 

• Spårvagnsmuséet 5/9 – Fåtal platser kvar. 

• Elvismuseet 18/9 – C:a 20 st anmälda, tanken var att åka egen buss, men med så 

få anmälda blir det samåkning i bil. 

• Backavik 25/9 – David Klingberg kommer och berättar om och visar bilder på fåglar  

i vår natur. 

• Höstträff Nödinge 8/10 – polis kommer och talar om bl a tryggheten för äldre och 

vad man ska tänka på. Trots att det kommit in fler i lokalkommittén som ordnar 

denna träff är det svårt att få tillräckligt många att ställa upp och hjälpa till. BS 

• Bokcirkeln start 21/8 – administreras av Nödinge Bibliotek, flera anmälda och av 

dessa några som inte deltar i så många av våra övriga aktiviteter. Positivt! 

• Brevutskick/mailutskick – kommer att göras i början av nästa vecka, Iris gör en 

sammanställning av resor, träffar, vandringar och allt som är aktuellt och beställer  

tryckning och ordnar packning och postning med ev medhjälpare. IG 
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§7 Träff med Backavikgruppen och Webbansvarig 

Backavikgruppen: Vi blev informerade av medlemmarna hur det fungerar både vad det 

gäller ekonomi, ta fram program och rent praktiskt i lokalen, duka, koka kaffe och diska.   

Alla fyra är nya i gruppen men verkar tycka det fungerar, - även kontakten med före-

ståndarna på Backavik är god.                                                                                                 

Alla dagar för årets träffar är bokade, onsdag istället för som tidigare tisdag, och program 

för de flesta träffarna också klart.                                                                                                              

Svårighet med att inte riktigt veta hur många som kommer varje gång löser sig för det 

mesta, det varierar mellan 20-35 beroende på program, gruppen vill avvakta med för- 

anmälning till träffarna, det blir ytterligare en uppgift att ta hand om.                                   

Max 50 personer får vistas i lokalen.                                                                                                                       

Ang ekonomin - även om de just nu ligger på litet minus vill de avvakta och göra en 

sammanställning i slutet av året,  

Webbansvarig: Sven informerar om arbetet med uppdateringar av Kalendern, hur krångligt 

det kan vara, med stopp i servern centralt och som man inte informeras om förrän efter 

flera dagar. Bengt Lindskog, även han webbansvarig, och Sven har delat upp arbetet 

emellan sig och håller i olika delar. Det fungerar bra.  

§8 Inför nästa år 

• Ta fram datum för styrelsemöten våren 2020 – beslutat för hela 2020. Se §3. 

• Datum för träffar och fester 2020 – Kerstin håller i detta. Se §3. KÖ 

• Ev sammanslagning av arbetsgrupperna  Starrkärr-Kilanda-Ryd -Sannum-Rished 

Svårt att få med nya i grupperna? Krister kan ta fram listor på medlemmar i resp 
kommundel, Tage tar kontakt med honom.  Vi bjuder in medlemmarna i båda 
lokalkommitteerna till ett styrelsemöte för att höra deras åsikter och diskutera ev 
problem och önskemål.                                                                                               
Beslut: Båda lokalkommitteerna bjuds in till styrelsemötet i oktober. AP 

• Ekonomi – Gun informerar, f n + 12.000 kr. Programbladets vinst + 16.000 kr. 
Gun tog upp frågan om att höja entréavgiften för träffarna, - man får både 
underhållning och kaffe och smörgås för 60 kr. SPF har en kostnad både för 
kontantbetalning, ingen tar emot kontanter, och 1,50 kr för varje swish-betalning. 

§9 Övrigt 

-Fråga från Eva Jalvemyr: Vilka ambitioner ska vi ha för att värva nya medlemmar.                         
Diskussion. Vi bör ju täcka upp för de som av olika skäl faller ifrån varje år, drygt 50 st.    
Vår förening är rätt stor så kan vi hålla medlemstalet ungefär på samma nivå som tidigare 
år är det bra.                                                                                                                       
Beslut:  Alf svarar Eva.                                                                                        AP            
-Styrelsemötet 11 september - Marknadskommittén kommer att bjudas in så vi kan 
diskutera, ställa frågor och framföra önskemål av Programbladets utformning.             
Beslut: Alf skickar inbjudan.                                                                                     AP              
- Ang Yttre hemtjänst – fråga ställd av Anne-Marie Meuller – avveckling av denna tjänst i 
Ale Kommun kommer att beslutas på möte 9 september, - kan vi i SPF göra något för att 
förhindra det? Tage kommer att ta upp frågan på kommande KPR-möte. Vad händer med 
de som arbetat med detta?    TS 
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§10 Inbjudan från distriktet 

• Vårdcentralsundersökning 10 september i Vänersborg – Axel har fått en inbjudan 

om deltagande och medverkan i denna undersökning, Axel vidarebefordrar mailet till 

alla i styrelsen.     AS 

• Informations- och inspirationsdag 19 september – Axel har även fått denna inbjudan 

som gäller föreningsordförande, ansvariga för KPR, rekryteringsansvariga samt 

nyutsedda styrelsemedlemmar.  

Alf och Axel från styrelsen, Hans Åström och Tage från KPR och Eva Jalvemyr från 

Marknadskommittén kommer att delta. Claes-Hugo Larsson kommer att delta och 

berätta om hur Ale ökar i medlemstal och hur det går till.   

Hans har med en sammanställning av KPR:s arbete i Ale.                        

 

…§11 Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 11 september 2019 kl 09.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


