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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  19 augusti 2020  

Plats:  Café Torpet 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Axel Sager  AS 

Tage Svensson TS 

  Lena Petersson LP 

 

Ej närvarande: Monika Svensson MSV 

 

Särskilt inbjudna till mötet: Lena Thorén, LT, SKR-kommittén och Ann-Louise Werner 

Olofsson, A-LO,  Backavikgruppen. 

 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes. 

-Förra mötets protokoll    

-Höstens aktiviteter 

-Rekrytering - Nya funktionärer  

-Ekonomisk rapport 

-Nya kondoleanskortet 

-Övrigt 

-Kommande styrelsemöten – var, hur? 

 

3.  Föregående protokoll  

 

-Stöd till kören – Ej klart. Lena håller kontakt med Doris som håller i kontakten med den  

eventuella ackompanjatören. Kören har även haft en första höstträff utomhus hos Doris.   

Få körmedlemmar deltog.     LP 

-Ale Attitude – Monica, ej närvarande, håller i detta.  

-Minnesstunden vid våra årsmöten – Diskuterades åter. Funderingar - kan man på skärm 

visa namnen på våra SPF- medlemmar som gått bort under året? Vårt register uppdateras 

regelbundet varje vecka så att vi bör få med alla namn. 

Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

   

4.  Höstens aktiviteter 

-Backavikträffarna – Kunde ev ordnats i församlingshemmet i Nödinge, program för hösten 

klart, men Ann-Louise meddelar att Backaviksgruppen diskuterat och kommit fram till att  

ställa in samtliga träffar i höst. .                                                                                          

Beslut: Ann-Louise kommer att preliminärboka lokal för vårens Backavikträffar.   A-LO                                                                   
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-SKR – Polenresan inställd. Alltför få anmälningar. Vi ser framemot denna resa nästa år. 

Cabaret på Operan inställd.                                                                                                    

F n endast Klippanvandringen aktuell bland SKR-aktiviteterna.  Övriga planerade aktiviteter 

innefattar bussresor och/eller inomhusaktiviteter, vilka är beroende av restriktioner gällande 

Covid-19, dvs de är inställda alternativt framflyttade till 2021.  LT 

-Fredagsvandringarna – Vandringarna sker varje fredag, men ej enl program som finns i 

programhäftet, vandringarna planeras från vecka till vecka. Man måste gå in på Hemsidan 

och läsa i Gästboken var samling sker, vart man ska och vem som håller i vandringen. 

Kommer att fortsätta så tills vidare under hösten.   AP 

-Cirkelaktiviteter – Alf har haft kontakt med Kerstin och Doris ang cirkelaktiviteter, f n 

planeras med Karta och Kompass , ska komma under hösten, Doris meddelar Iris för 

utskick.  Läsecirklarna kommer att starta i september.                                               

Promenader lokalt?? För de som inte har bil, ej åker kollektivt eller tycker att fredags-

vandringarna är alltför långa, - en möjlighet att träffas och fika tillsammans. Något för 

friskvårdskommittén? – Alf tar upp detta med Jan Peter Eldh.  AP 

-Sensommarfest 16 sept –Tage har haft kontakt med Starrkärrs lokalkommitté.            

Festen är inställd.     TS 

-Övriga möten och aktiviteter enl programhäftet hösten 2020 inställda. Planeras för 

Alternativt Julbord 26 november och Lucia utomhus 13 december, med Covid 19-

restriktioner, högst 50 deltagare vid träffar och fester. 

-Julbord 26 november på 3-4 ställen i Kommunen, med få deltagare och endast Jultallrik, 

dvs ingen julbordsbuffé. Festkommittén planerar och kommer med förslag, lokaler kommer 

att preliminärbokas på flera ställen i Kommunen. Anmälningsavgift 50:-                                 

Ang beställning av jultallrik kommer Marita, Folkets Hus, att tillfrågas. BS 

-Luciaturné 13 december med underhållning av Guntorps Luciakör – Eva Jönsson, 

”Luciakommittén” har fått detta på förslag från Guntorps Scoutkår. Vi diskuterar förslaget, 

tycker det låter intressant, bra att prioritera äldreboenden vid val av plats.                                                                   

Beslut: Alf svarar Eva Jönsson att vi är intresserade av Lucia.  . AP  

 5.  Rekrytering 

 

-Ny funktionär i SKR-kommittén – Monica har kommit med förslag på ny funktionär. Fler 

finns på förslag, kommer att tillfrågas längre fram.  

Beslut:  Lena Thorén får i uppdrag att ta första kontakten.  LT 

-Ny medlem i styrelsen – Diskussion i styrelsen, lämpligt att någon ifrån Marknads-

kommittén sitter med i styrelsen. Kontakta Eva Jalvemyr och diskutera detta.        

Beslut: Alf kontaktar Eva Jalvemyr och diskuterar detta.  AP 

  

6.  Ekonomisk rapport  

 

Vi kommer i fortsättningen inte att få några Kommunala bidrag för våra vandringar.         

Viss ersättning från Vuxenskolan bör utbetalas. Inga större utgifter väntas. Inte heller    

några inkomster – alla våra träffar framöver är inställda.  GA 

Vi har idag ett ekonomiskt överskott på ca 26 000 kr, men årets överskott blir sannolikt 

lägre då vi förmodligen kommer att ha kostnader både för lucia- och julfesterna.    



 Sida 3 av 3 

 
  

7.  Kondoleansbrev 

 

Lena visar det Nya kondoleansbrevet, upptryckt i 50 exemplar. Snyggt, stilenligt med plats 

för namn. 

Kostnad för kort+kuvert 20:-       LP 

 

 8.  Övrigt 

 

-Brev/mailutskick – Vi behöver skicka ut ett Höstbrev till våra medlemmar bl a för att visa att 

vi arbetar vidare och inge våra medlemmar hopp om att coronan ska släppa sitt grepp. Lite 

info om vad som kan ske i höst och info om allt som ställts in. Alf och Iris sammanställer. 

Iris gör mailutskick och beställer för brevutskick.   AP/IG 

Kontrollera hur det har gått med vår Fototävling, kanske påminna om ”inskick” och 

deltagande. Sista anmälningsdag 30 september.   AP/IG 

 

-Mail från Marknadskommittén - Förslag från Marknadskommittén på ett flertal aktiviteter 

diskuterades, många svåra att genomföra i coronatider, många förslag där vi redan har 

liknande aktiviteter + några förslag att gå vidare med. 

 

-Mail från Peter Sikström, - Rekommendationer till SPF Seniorernas föreningar och distrikt 

om möten hösten 2020 – Diskuteras. Viss info kommer i höstbrevet. 

 

-Facebook – Alf tar upp frågan om Facebooksida för SPF Ale, kanske lättare att hitta än att 

gå in på vår Hemsida. Vi kan lägga ut aktiviteter, samt få tips och även få litet foton från 

aktiviteter med våra medlemmar. Någon måste sköta en Facebooksida, vem? 

Diskussioner. Alf tar kontakt med Sven och återkommer.   AP 

 

-Förslag på aktiviteter - Lokala aktiviteter t ex besök i kyrkor med guide, Surte, Nödinge, 

Starrkärr?  Barbro kollar tillgänglighet.    BS 

-Bilrally med stationer med olika utmaningar – parkering, köra mellan koner, backa osv    

och stationer med trafikfrågor alt bara en Bilquiz.    LP 

-Cykeltur längs med älven med olika stationer med frågor eller utmaningar. GA 

-Utomhusbio 

 

 

9.  Nästa styrelsemöte 

 

Torsdagen den 10 september 2020, i Älvängen. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


