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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  11 december 2019 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Axel Sager  AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Monica Svensson  MSV 

  Doris Gustafsson DG 

  Tage Svensson TS 

Ej närvarande: Kerstin Öberg KÖ 

 

 

Inbjudna till dagens möte kl 10.00:   

Från Marknadskommittén: Eva Jalvemyr, Hans Åström och Barbro Ericson 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-11-13 godkändes efter uppföljning enl nedan. 

• Ang Reklamblad - Se §6 Marknadskommittén.  

• Återbetalning till deltagarna (Teaterexpressen) - har gjorts.  GA 

• Indragning av Yttre hemtjänst – inget nytt från KPR-mötet, de som har varit  

sysselsatta inom yttre hemtjänst har fått nya arbetsuppgifter. TS 

• Ekonomi – Ang attestering avvaktar vi svar från revisorn. 

• Brevutskick – Har gjorts 4 ggr 2019 + utskick av programhäftet. Kanske räcker 2 ggr/år, 

då flertalet möten, träffar och aktiviteter redan finns med i programhäftet. 

• Infoannons i Alekuriren -  införd v49  (i nummer 46)   KÖ 

• Valberedning – Lennart Sjöberg vidtalad, föredrar på årsmötet. 

• Mötesordförande på årsmötet – Daniel Höglund vidtalad, kommer. TS 
 

§4 Rapporter 
  

• Storbandskonsert i Vänersborg 17/11 – Se §6 Marknadskommittén. 

• Vårt sårbara samhälle 19/11 – 14 st inkl ledare, lagom antal, fler intresserade, 
ytterligare kurs till våren.                          MS 

• Vad är meningen med livet 19/11 – 15 st. Bra! Ny träff till våren.               DG 
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• Alafors Bryggeri 19/11 – Inga uppgifter. 

• KPR Vänersborg 19/11 – Rapport från Tage.   TS 

• Träffpunkt Backavik 27/11 –  Elvis - Bilder, berättelse, musik. Bra. 

Stort deltagarantal. Litet strul med teknik. 

• Julbord 28/11 – c:a 150 anmälda, några avbokningar. Lotter tog slut.  
Miss med allergiker – inget glutenfritt bröd. Avbokningar i sista stund, återbetalning  
av anmälningsavgift – se §8 Övrigt 

• Julmarknad Surte 7/12 – Se §6 Marknadskommittén. 
  
§5 Kommande aktiviteter 

• Lucia 12/12 – Påminnelse har gått ut, drygt 120 anmälda innan påminnelse.                                          

• Julmarknad i Alafors Fabriker 13/12 – se §6 Marknadskommittén. 

• Såtenäs 14/1-20 – Full buss, övervägande män. -  

• Lökeberg 16/1 – Iris tar fram lista. Barbro och Iris tar hand om Inbjudan -  måste skickas 
ut innan jul.      BS/IG 

Program? Axel håller i information.    AS 

• Reseträff Helsingfors 10-12/3 – 17 anmälda, ej egen planerad SPF-resa, Resemakarn.                   
Vi går ej ut till Skepplanda – Hålanda med denna. 

• Madeiraresan 22-28/3-20 – Fulltecknad. Priset på resan höjt när vi bjöd in Skepplanda-
Hålanda. Tråkigt. 

• Storbandskonsert i Medborgarhuset, Ledet – Se §6 Marknadskommittén. 

 

§6 Marknadskommittén 

• Storbandskonsert i Medborgarhuset, Ledet – Eva håller i kontakten med bandet, Tra-
nemo Storband. Har även varit i kontakt med SPF-distriktet, som lovat ställa upp med  
bidrag? annonsering? – Bjuda in våra SPF-föreningar i närheten?. Eva kommer också 
att ta kontakt med förbundet. Kanske arrangera tillsammans med Teaterföreningen – 
kontakt tagen med Sven. Använda teaterlokalen i Ale Kulturrum? Vuxenskolan kan 
också gå in. Funderingar vad som händer – måste moms betalas om konserten blir 
”allmän”? Då blir allt mycket dyrare – vi kan inte dra av momsen.  

Boka snarast in dag – söndag – måste ske omgående, så att datum för både Storband 
och lokal stämmer. Förslag på datum – 19 april eller 26 april. 

Beslut: Eva får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som tillsammans tar hand om planeringen.       
Rapport lämnas till styrelsen 8/1-20. 

• Julmarknad Surte 7/12 – Trevligt, bord fanns på plats. Mycket folk. Lotter tog slut. Fina 
vinster. 2 stycken nya medlemmar värvade.                           Kostnad 200:- 

• Julmarknad i Alafors fabriker – Eget bord måste tas med.      Kostnad 200:-. 

• Programhäfte – Annonser i färg, många vill ha det – både medlemmar och annonsörer. 
Våra annonsörer som lämnar rabatt vid köp har fått små skyltar att ställa upp vid kassan 
så att det syns att de sponsrar SPF. Marknadskommittén jobbar för fullt med att få med 
gamla och nya annonsörer. Vissa hoppar av t ex Apoteket som inte kommer ge någon 
rabatt nästa år. Även Klädkällaren tveksam till annons? 
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Upplägg av häftet – Våra träffar, fester och andra aktiviteter som är bestämda kommer 
att ligga först i häftet, mest intressant för medlemmarna.  

- Viktigt också att Krister Sjöstrand, medlemsregisteransvarig, med foto och adress, 
bör vara lätt att hitta. Medlemmar ska lätt komma rätt för att anmäla, ändra eller ta bort 
uppgifter. 

- Styrelsen får i uppdrag att ta fram brödtexten och skicka över till Peter Lager, som gör 
layout av häftet. Mailadress: plpdesign@gmail.com 

-Deadline: Efter årsmötet, då är alla namn i styrelse och alla kommittéer uppdaterade.  

Marknadskommittén har tagit kontakt med Svenskt Tryck (f d Ale Tryckteam) i Bohus 
för offert på tryckning. Prov på papperskvalité visas. Vi enas om att ”100g”- kvalitén är 
bra. Hur många häften ska tryckas?  Drygt 800 st? 

Beslut:  Använd Svenskt Tryck i Bohus för tryckningen. 

• Reklamutskick – Marknadskommitténs reklamblad, som har tryckts upp, var tänkt att 
skickas ut till alla medlemmar med e-post, - det har ännu ej gjorts.  

Diskussion. Bra att ha gjort utskicket i år för att visa våra annonsörer. För övrigt är det 
ju inte helt aktuellt eftersom någon av annonsörerna hoppar av, och några nya kommer 
till. 

Beslut: Vi gör ett utskick innan jul. 

• Lotteritillstånd – Fråga ställd till Ale kommun vad gäller lotteritillstånd för SPF. 

Svar: Tillstånd behövs endast ”om vi är utanför vårt område och det inte är vi som 
ordnar tillställningen”. Lotteritillstånd behövs alltså vid t ex Julmarknaden i Surte och 
Alafors, och vid olika mässor. För sent att söka i år. Får bli nästa år. 

Beslut: Vi ska söka lotteritillstånd för år 2020. 

 

§7 Fortsatt planering inför nästa år 

• Valberedning – har ingen f n, men vi jobbar på detta. Se nedan – funktionärer. 

• Ordförande/årsmötet – Daniel Höglund 

• Sekreterare/årsmötet – Iris Gustafsson 

• Verksamhetsberättelsen – Tillägg på Brukarråd och Ale Kontakt och Stödverksamhet, 
mer information.  Kerstin sammanställer   KÖ 

• Verksamhetsplan 2020 – Backavikgruppen och KPR bör komma med. Kerstin gör                            
sammanställning.     KÖ 

• Kallelse – Annons i Alekuriren införd v49 (nr46) med inbjudan till årsmöte och upplys-
ning om att motioner ska vara inne senast 24/12.                     
Kallelse per mail kommer att skickas ut i början av januari 2020.   IG 

• Funktionärer 2020 – Läget? Axel har tagit fram en lista som vi går igenom. Några i 
styrelsen avgår - Kerstin Öberg och Doris Gustafsson.                                                  

Förslag på nya styrelseledamöter och funktionärer till olika kommittéer diskuterades.  
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Att väljas på årsmötet:  
-Till styrelsen - ordförande – Alf Persson, vice ordförande – Axel Sager, 
ledamöter Barbro Sjöberg och Monica Svensson 
-KPR-ledamöter – Hans Åström och Tage Svensson, 
-Revisorer – Lennart Sjöberg, Claes-Hugo Larsson och Sven Svensson 
-Valberedning – Kerstin Öberg ska tillfrågas.  

 

§8 Övrigt 

• Julblomma till Marita, Folkets Hus Catering – Barbro har köpt och överlämnat till Marita 
idag 11/12.     BS 

• Julblomma till Katrin, Ale Kontorsservice – Iris köper och överlämnar blomma eller cho-
klad.      IG 

• Återbud i sista minuten – Diskussion om återbetalning av inbetald anmälningsavgift vid 

sen avbokning, när mat, aktivitet är beställd och SPF måste betala. Fråga om återbe-

talning/betalning gäller även andra aktiviteter, där man anmäler sig och avbokar sent 

alternativt inte alls kommer. Bordlägges till senare möte. 

Beslut: Måste gå igenom vår policy, hur sent kan man avboka för att kunna få tillbaka pengar. 

• Hur fånga upp Nya medlemmar – Diskussion. Mentor? Personlig kontakt - bjuda in till 

någon lämplig aktivitet ”på hemmaplan”. Träff på vår och höst? Vara öppna för önske-

mål och förslag på nya aktiviteter.  

 

§9 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 8 januari 2020 kl 9.00 i Nols Folkets Hus. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 


