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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  11 september 2019 

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

Kerstin Öberg KÖ 

Monika Svensson MS                                                                      

Ej närvarande: Axel Sager  AS 
Doris Gustafsson DG                                                
Tage Svensson TS 

 

 

 

Inbjudna till dagens möte kl 10.00 – Marknadskommittén: 

Eva Jalvemyr, Hans Åström, Bernt Långö, Claes-Göran Björn och Barbro Ericson 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningens godkändes. 

  

§3 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsens protokoll 2019-08-21 godkändes efter genomgång och diskussion enl nedan. 

• Ang lokaler – SPF:s tillgång till lokal. Kerstin håller i detta, f n inget nytt KÖ 

• Bidrag från Vuxenskolan –1520 kr har kommit in.  GA 

• Bidrag från Ale Kommun – 6000 kr har kommit in.  GA 

• Kalendarium 2020 – Kerstin arbetar med detta.  KÖ 

• Vänmedlemmar – SPF Ale har beslutat att ej ha vänmedlemmar 

Alf meddelar Krister.    AP  

Beslut:  Krister får i uppdrag att avsluta vänmedlemmar som står kvar. 

 

• Ang centralt utskick till 65- och 67-åringar – gjordes för första halvan av 2019, där vi 

deltog. Vad Krister sett har utskicket endast gett ett fåtal nya medlemsansökningar, 

kanske kommer de nu efter sommaren. Centralt kommer inget utskick att göras för 

sista halvan av året. Diskussion om vi själva lokalt ska göra utskick. Vi tar upp detta 

vid nästa möte.                                                                                

Beslut: Avvakta till styrelsemöte 9 oktober. 
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§4  Rapporter 

• Birgit Nilsson resan 27/8 – Trevlig resa. Besök på Grimeton, lunch på Tylösand och 

slutligen besök i Birgit Nilssons hem och Muséum.  

• 80-års jubiléet 2/9 – Föreläsning och paneldebatt med Bengt Westerberg, Wanja 

Lundby-Wedin, Ingmar Skoog och vår förbundsordförande Eva Eriksson.     

Moderator var Kristina Adolfsson, chefredaktör för Senioren. Vi som inte deltog kan 

lyssna till det på nätet. Efter detta middag med underhållning. Bra. 

• Sensommarträffen i Starrkärr 4/9 – C:a 70 gäster, bra underhållning, goda 

smörgåsar och fina lotterier. Festen gick med vinst.  GA 

• Spårvägsmuséet 5/9 – 28 st anmälda, 26 st kom. Guidning bland alltifrån 

hästdragna spårvagnar till dagens kommande vagnar, mycket nostalgi.  

Mer nostalgi blev det när vi åkte guidad rundtur med gammal Långedragsvagn med 

träbänkar. Avslutning med lunch på arbetarrestaurang i Gårda. Bra! 

• Hörsel i vardagen 5/9 – Drygt 20 medlemmar kom och lyssnade på Ulla Lignell och 

tog del av hennes tips. Fikapaus med kaffe och nybakta bullar. Bullar beställdes hos 

Inger Öhrn där viss del av inkomsten går till Världens Barn. Kanske något att tänka 

på när vi behöver köpa in bullar. 

Lämpligt att Hörsel i vardagen återkommer hösten 2020.   MSV 

• Vårdcentralsundersökning i Vänersborg 10/9 – Axel Sager och Birgit Fagrell deltog. 

Axel rapporterar vid nästa styrelsemöte 9/10.    AS 

 

§5  Kommande aktiviteter 

• Skönhetsbehandlingar på Burgården 25/9 m fl – ej fullt, påminnelse görs.    IG 

• Elvismuseet 18/9 – C:a 20 st anmälda, samåkning i bil. OK. 

• Inspirationsdag i Vänersborg 19/9 – 7 st, inklusive Marknadskommittén, från SPF 

Ale kommer att delta. 

• Linedance 24/9 – Några nya har anmält sig, några slutar. Påminnelse görs. IG 

• Damevent 24/9 – Fulltecknat (c:a 50) + väntelista. Lena Thorén har ordnat större 

lokal så att även de som står på väntelistan kommer med, c:a 70 st. 

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

i vår natur. 

• Hjärnkoll final i Stockholm 3/10 – Monica står som lagledare, åker ej med upp,  

Claes-Hugo Larsson håller i allt. SPF centralt betalar endast resa och uppehälle för 

lagmedlemmarna, 3 st, och finalen startar så tidigt att man skulle behöva åka 

hemifrån c:a 4.30 om man inte åker upp dagen innan. 

• Höstträff Nödinge 8/10 – polis från CIRCA-gruppen kommer och talar om bl a 

tryggheten för äldre och vad man ska tänka på. Allt under kontroll med lokal och 

funktionärer.                                                                                                         

Barbro och Iris har tagit fram inbjudan som skickas ut med mail.   IG 

• Glaskonst i Stenungsund 16/10 – Ska vara fantastisk! Ej fulltecknad, SKR-utskick 

kommer att göras efter nästa SKR - möte 23/9.     IG 

• Teaterexpressen till Säffle 19/10 – På gång! Se nästa SKR-utskick 24/9.    IG 

• Musikquiz i Ledet 21/10 – Doris håller i detta tillsammans med festkommittén. 

Utskick ska göras.          IG 

• Hörsel, hörselhjälpmedel, implantat 6/11 – Elise Friman kommer och informerar 

om detta. Lokal Backavik. Monica ansvarig.     MSV 
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§6 Träff med Marknadskommittén. 

Programhäftet - Samtliga i Marknadskommittén kom och delade med sig av sina planer och 

funderingar när det gäller att ta fram vårt programhäfte, vad gäller upplägg och att få 

annonsörer. En del annonsörer tycker inte att det ger något, de syns inte, därför har 

marknadskommittén tagit fram ”små inplastade skyltar” att ställa synligt i affär, företag, så 

att alla ska se att just den affären eller det företaget är med och sponsrar eller ger rabatt till 

våra SPF-medlemmar. 

Programhäftet - Peter Lager håller i layout och redigering tillsammans med marknads-

kommittén - tryckning har tidigare gjorts av Kommunens kontorsservice. Kanske kan man  

ta in offert för tryckning från tryckeri i Bohus också.                                                             

Förra året gick programhäftet med en vinst på 16 000 kr. Önskemål om att förändra litet i 

programhäftet bör kunna tillgodoses.                                                                                                                          

- Önskemål från bl a medlemmar om litet färg, detsamma tycker de i marknadskommittén.                                  

- Vackert foto på framsidan gör häftet litet mer tilltalande – Sven vidtalas.                                                      

- Foton inne i häftet i färg                                                                                                                               

- Annonser i färg – små företag tycker det blir alltför dyrt – ska SPF sponsra med färg?                                                                                                                      

- Samla ihop styrelse, funktionärer och alla kommittéer i en del av häftet, det ska vara lätt 

att hitta till ansvarig funktionär, t ex medlemsregisteransvarig – för att ändra adress, tel nr 

eller mail eller att bli medlem.                                                                                         

Beslut: Avstämning med marknadskommitté och styrelse i december om programhäftet                        

innan det går i tryck i februari.  

Marknadskommittén har också tagit fram 2 olika reklamblad, som vi ska kunna skicka via 

malutskick en eller två gånger/år.                                                                                                       

- Slogan – Lämplig slogan överst på Reklambladen bör tas fram - ”Handla lokalt”???                                

- Reklambladen på hemsidan?  - Går det att lägga in dessa på hemsidan, fråga till Sven 

Svensson kommer att ställas. Monica vet att vi i SPF Ale har bra frekvens på öppning av 

hemsidan.                                                                                                                                              

Marknadsmässa – funderingar kring detta. Eftersom Seniormässan i Ale Kulturrum är 

nedlagd, istället då bjuda in våra annonsörer och lokala producenter till en gemensam dag.                        

Kanske alltför mycket arbete, bättre att ställa upp på olika evenemang och representera 

SPF Ale. Se nedan. 

-Bokmässan söndag 29 september - Marknadskommittén – Eva och Claes-Göran kommer 

att finnas där, som representanter för SPF.                                                                                                                                                              

-Aktivitetsdag 60+ torsdag 19 september  - tyvärr är hela Marknadskommittén på 

Inspirationsdag i Vänersborg den dagen, men Leif Stensson, SKR-gruppen kommer att 

representera SPF på aktivitetsdagen.                                                                                        

-Funderingar kring Mat, Motion och Medicin - ”Balansera mera” – en föredragsserie som 

behandlar mat, motion och medicin, har tidigare arrangerats av ”Arbetsgruppen för äldres 

hälsa”. Monica som är med i den gruppen tar upp det där.  MSV 
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§7 KPR - rapport 

Hans informerade oss om ”Yttre hemtjänst” som ska tas bort, kommer att tas upp på ett 

kommande sammanträde med kommunfullmäktige.                                                                                                                 

KPR-gruppen har fått tillfälle yttra sig över en remiss, och har sammanställt ett långt 

yttrande som skickats in. Hans mailar detta till oss i styrelsen.                                                 

Oftast går kommunen på tjänstemännens förslag, vilket gör att KPR-gruppens yttrande 

kanske ej ens läses igenom, ”det får ej vara för mycket”. 

Diskussion och funderingar – vad kan vi göra? Namninsamling att lämna in?  Närvara vid 

fullmäktigemöte när det aktuella ämnet tas upp?  Allmänhetens frågestund? 

§8 Övrigt 

Ang Marknadskommitténs förslag till mailutskick av Reklamblad - Diskussion. Vi testar en 

omgång i höst, Alf meddelar marknadskommittén.   AP                         

Beslut: Testa ett mailutskick med Reklamblad i höst.   AP/IG 

Mail från SPF centralt – Inför kongress i juni 2020 där det bl a ska beslutas om Nya stadgar                                       

-- Motioner till kongressen ska vara inne senast 12 december 2019.                                                                   

– Vilka kan delta?                                                                                                                           

Beslut: Tas upp vid nästa möte. 

Lokalombuden – Sammankallande + ytterligare en medlem från varje lokalkommitté 

inbjudes till styrelsemötet 9 oktober kl 10.00.                                                                     

Beslut: Tage får i uppgift att ringa och bjuda in dem.                                                  TS 

 

§9 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 9 oktober 2019 kl 09.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


