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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  9 oktober 2019 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Axel Sager  AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson  MSV 

  Doris Gustafsson DG 

  Tage Svensson TS 

 

Inbjudna till dagens möte kl 10.00: Lokalombud från våra olika kommundelar: 

Alafors-Nol: Eva Alklev Jönsson SK (sammankallande) 

Kilanda-Ölanda-Starrkärr: Kerstin Ottoson, SK, Barbro Söderström, Berta Jansson och            

Anneli Lund. 

Ryd-Sannum-Rished: Sigrid Pettersson, SK, Runis Johansson, Monica Rudén och Arne          

Andersson. 

Älvängen: Axel Sager (styrelseledamot) ersättare för Anna-Lena Sager SK 

Nödinge: Laila Almqvist SK, Barbro Sjöberg (även styrelseledamot) 

Bohus-Surte: Gun Andersson SK (även styrelseledamot) 

     

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-09-11 godkändes efter genomgång enl nedan. 

• Ang lokaler – inget nytt   KÖ 

• Vänmedlemmar – Krister har avslutat dessa medlemskap. 

            Paragraf om vänmedlemmar kommer att tas bort i de Nya stadgarna. 

• Utskick till 65- och 67-åringar, sista halvan 2019, diskussion.  

Beslut: Vi gör inget utskick i höst.    

 

• Hjärnkoll final – SPF Seniorerna Ale 2:a, förlorade med 1 poäng. 

• Reklamblad – utskick i höst. Kostnad för sammanställning 4 750:- 
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§4 Korta rapporter, Utvärderingar 
 

• Vårdcentralsundersökning i Vänersborg 10/9 – Endast Birgit Fagrell anmälde intresse,  
 

Från styrelsen deltog Axel som rapporterade om denna. Hur det är tänkt att man ska 

besöka vald vårdcentral och ställa en mängd frågor till chefer och anställda gällande 

lokaler, p-platser mm. Syfte?  Hur görs uppföljning? Vad ger det? Vi är tveksamma till 

detta. ”Blänkare” i ett utskick?      AS 

Beslut: Avvaktar deltagande i denna undersökning. 

 

• Elvismuséet 18/9 – Lyckat! Janne ”Lucas” på besök, bjöd på litet musik tillsammans 

med 2 av eldsjälarna medan vi intog våra hamburgare. 4 bilar - 17 deltagare. 

• Inspirationsdag i Vänersborg 19/9 – Trevligt!  Claes-Hugo talade om medlemsrekryte-

ringen i SPF Ale, Hans talade litet om KPR, men allt hanns inte med. Mötet avslutades 

litet för tidigt.  Ny dag bestämd för KPR 19/11  9.30 – 15.00? Hans och Tage deltar. 

• Kören 16/9 -  Startat med 11 st deltagare, ingen ackompanjatör f n. Kören tränar för att 

ha ett Allsångsevenemang till Våren 2020. 

• Line-dance 24/9 – Har startat – fler deltagare välkomna. 

• Damevent 24/9 – Mycket lyckat!  65 gäster + 10 aktiva. 

• Backavik 25/9 – David Klingberg talade om fåglar i vår närhet. Alf talade med David 

om möjlighet att till våren besöka något fågeltorn i vår kommun där David kan visa och 

tala litet mer om våra fåglar. 

• Möte med SPF Skepplanda – Hålanda 3/10 – Alf, Axel och Iris träffade Lisbet Bengts-

son, Åke Larsson och Olle Magnusson på Café Torpet. Vi pratade om och jämförde 

våra föreningar, hur gör ni?,  tips och möjligheter till ev samarbete. Detta på initiativ av 

Alf och Lisbet som träffades på Inspirationsdagen. 

• Höstträff i Nödinge 8/10 – 101 st anmälda – 89 st kom. Polis från Circa-gruppen visade 

film och informerade om ”hur du som äldre skyddar dig mot brott”.  

 

§5 Kommande aktiviteter 

• Glaskonst i Stenungsund 16/10 – c:a 20 deltagare i 5 bilar. 

• Teaterexpressen till Säffle 19/10 – 1 plats kvar. 

• Musikquiz 21/10 – 24 anmälda, sista anmälningsdag 16/10 

• Backavik 30/10 – Rolf Redsäter talar om Gamla Nödinge, Surte och Bohus 

• ”Va – Jag hör inte” Nödinge 6/11 – Fn 6 anmälda. Ska med i brevutskick. 

• Spa- och Julmarknadsresa 11-12/11 – Få platser kvar. 

• Alafors Bryggeri 19/11- Platser kvar. 

• Såtenäs 14/1-20 – Med i nästa utskick v42-43   

• Madeiraresan 22-28/3-20 – Nästan fulltecknad.    
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§6 Yttre hemtjänst           

Många av våra medlemmar kommer att drabbas om Kommunen lägger ned ”yttre hemtjänst”. 
Kommunen hänvisar till att det finns privata alternativ att tillgå. Och kommunen måste spara. 

Reportage om Yttre hemtjänst-användare kommer att publiceras i Ale-Kuriren på initiativ av 
Barbro Ericsson, Marknadsföringsgruppen.                                                                                

Ska vi agera? Demonstrera? Gå på kommunfullmäktigemötet 28/10 och ställa frågor eller bara 
visa oss. KPR har yttrat sig i remissvar. Ska de agera? Föreningen kommer inte att agera 
vidare, men det är upp till var och en om man vill göra något på egen hand. 

 

§7  Träff med lokalombuden 

Axel hälsar välkommen och delar ut Lokalombudens träff med Styrelsen 2019-10-09 som 
också innefattar MÅNADSTRÄFF RIKTLINJER  och Förslag på Lokalkommittéernas träffar 
för 2020. 

Alla lokalkommittéer var representerade med en eller flera deltagare.  De redogjorde för hur 
det fungerar, kom med förslag, synpunkter och frågor. 

- Alla verkar ha ”full bemanning” men jobbar litet olika. Planering görs innan träffarna, med 
vem som gör vad och när. Sammankallande (SK) i gruppen håller i planeringen. Några kom-
mittéer gör alla smörgåsar, bakar, dukar och sköter allt, medan andra köper färdiga smörgåsar, 
kakor och bara kokar kaffe. 

Beroende på lokal för träffen görs smörgåsar på plats eller hemma hos någon. Vid Lucia-
firandet som ordnas i Ledet av Nol-Alafors lokalkommitté t ex – där görs alla smörgåsar hemma 
hos Eva Alklev-Jönsson. Sedan fraktas de i bil (på ett av Ronny Jönsson specialbyggt ställ för 
smörgåsbrickor) till Ledet.  

- Varför ska ”de som arbetar i kommittéerna” betala entréavgift?  - Detta har diskuterats tidigare 
– likabehandlingsprincip gäller. Svårt att förstå för nya som engagerar sig.                                               

Svar: SPF har en funktionärsträff i början av året dit alla aktiva som tack för utfört arbete under 
det gångna året bjuds in. 

- Anmälda som ej kommer - De flesta kommittéer har drabbats av detta. Tråkigt för de som 
står på väntelistan och ej kommer med. Hur lösa detta - bindande anmälan? Hur då? Förinbe-
talning? Mycket extra arbete för Gun.  

- Diskussion om orättvisa med vinster till lotterierna – I Nödinge och Älvängen finns det många 
affärer och företag som sponsrar och skänker till lotterierna. I övriga kommundelar finns inte 
så många företag som kan sponsra, och ”det är sagt” att man bara får ”tigga vinster” på hem-
maplan. Även diskussion om hur många, hur stora vinster man ska ha. Kostnaderna för vinster 
bör ligga inom 35-50% (detta inklusive skänkta vinster) av intäkter från lottförsäljningen. 

- Diskussion om underhållning – Måste det vara några som spelar och berättar historier? De 
yngre som kommer med i SPF nu vill nog ha en annan repertoar.          

-Höstträffen i Nödinge - polis från Circa-gruppen talade ”Om hur du som är äldre skyddar dig 
mot brott”. Uppskattat! Drygt 100 anmälde sig, c:a 90 kom. 10 st avanmälde sig ej!  

-Diskussion med Kilanda-Ölanda-Starrkärr och Ryd- Sannum-Rished om ev sammanslagning.   
De har inte så många medlemmar i sina upptagningsområden, kanske en gemensam lokal-
kommitté? De har Majträff och Sensommarträff som de alternerar om att ordna. Som det är nu 
händer det mycket i maj, både inom SPF och övrigt, helger, olika examensdagar, utflykter mm 
och SPF har Sommarfest i början av juni.  Kanske ta bort Majträffen?          .      
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SK i de båda lokalkommittéerna, Kerstin Ottosson och Sigrid Pettersson, får till uppgift att be-
stämma tid för ett möte där samtliga i de båda kommittéerna träffas och diskuterar eventuell 
sammanslagning och att då tillsammans ordna Sensommarträffen. Efter detta möte återkom-
mer Kerstin och Sigrid och meddelar styrelsen vad de kommit fram till.  

  

-Ekonomi och redovisning  

-Inträde 60 kr. Ska det höjas? Kanske inkludera lott och ej ha separata lotterier? Avvakta. 

-Redovisning – Kommittén redovisar alla inkomster och utgifter till Gun. Kostnad för att bli av 
med pengarna, Loomis 140:-/gång, inlämning i automat kan göras med sedlar men de måste 
vara släta, Gun måste stryka dem. Allra bäst om man sätter in pengarna på SPF-kontot (men 
då måste man gå via sitt eget konto – kanske inte så bra?). SPF har SWISH, kostnad 1,50 kr 
per SWISH-inbetalning. Behöver vi ha utbildning i SWISH? – undrar Eva Alklev-Jönsson. 

 

-Lokalkommittéernas träffar 2020 - Förslag 

OBS! – Senast 1 november ska uppgifter om datum, underhållning och huvudansvarig läm-

nas till Kerstin Öberg mail:  kerstin.oberg.nodinge@gmail.com  

Tage delar avslutningsvis ut namnlistor till SK i de olika kommittéerna. Där ser de vilka med-
lemmar de har lokalt. 

Tage meddelar att SPF har tillgång till lokaler i kommunen med nolltaxa (gratis) t o m 2022. 

Slutsats : Träffar ordnas på flera ställen i vår kommun, med olika upplägg, underhållning, 
servering och lotterier, med hjälp av våra aktiva i lokalkommittéerna. Olika förutsättningar vad 
gäller lokaler, sponsring och tid. Det viktiga är inte att träffen ska gå med stor vinst!  Det viktiga 
är den sociala biten!            - Det ska vara roligt att träffas! – 

-Axel avslutar med att tacka alla som kommit och som är med och arbetar för SPF. 

 

§8 Medlemsstatistik 

Den 6/10-19 var vi totalt 775 st medlemmar. Under året har vi fått 47 nya medlemmar, 30 st 
har utträtt och 14 st har avlidit. 

 

§9 Förberedelser inför nästa år 

Axel delar ut förslag på GROVPLANERING INFÖR ÅRSMÖTET TISD 4 FEBR KL 17          
Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 13/10 som blir ett utökat styrelsemöte, kl 9.00-1500. 
Kerstin och Barbro fixar lokal och lunch.    KÖ/BS 

 

§10 Förslag till Nya stadgar och ev motioner 

Efter att ha läst igenom förslag funderar vi på nya lydelsen med Inträdesavgift – Varför?          
Ska vi lämna in några Motioner? Nej! Inga på förslag. 
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§11 Övrigt 

• Vad är meningen med Livet 19/11 – i Nödinge församlingshem med Mika Auvinen  

Beslut: Mailutskick/brevutskick görs    IG 

•  HLR-föredrag November - 19/11 – Backavik   MSV 

• Friskvårdskommittén – Arne Boge slutar   TS 

• Motioner till årsmötet ska vara inne senast 24/12, ”blänkare” i utskick IG 

• Brevutskick/mailutskick görs efter SKR-möte 14/10  IG/GA 

 

§12 Förberedelser inför nästa år 

Nästa möte kommer att vara ett förlängt möte, där Valberedning, Årsmötesordförande, Verk-
samhetsberättelse, Verksamhetsplan för 2020 kommer att tas upp.  

 

§13  Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 13 november 9.00-15.00, plats meddelas senare.  

Kerstin och Barbro planerar.     KÖ/BS 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Iris Gustafsson   Alf Persson  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


