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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  7 april 2021  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Axel Sager  AS 

Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

Monika Svensson MSV 

  Lena Petersson LP 

  Anita Algers   AA 

  Lars Öst   LÖ 

Ej närvarande: Barbro Sjöberg BS 

   

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

2. Förslag till dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkännes  

-Förra mötets protokoll 

-Rapporter 

-Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

-Dataansvarig för föreningen 

-Friskvårdsveckan den 17-21 maj. 

-Distriktskonferensen  

-Kongressen – yttrande/synpunkter på utsänt material 

-Övrigt 

 

3. Förra mötets protokoll  

 

-Ekonomi – Ännu inget svar från Inga Britt Carlbom, Ale Kontakt- och Stödverksamhet.  

Axel informerar om föreningen, vår representant är Anna Lena Sager. 

Beslut: Vi avvaktar med utbetalning tills vidare. 

-Ang moms på våra föreningsutskick –nu betalar vi ingen moms. Vet ej om vi kan få tillbaka 

moms retroaktivt, Gun har skickat faktura och bevakar, gäller c:a 9 000 kr. GA 

Beslut: Förra mötets protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

 

4. Rapporter 

 

-Vandringar –Långfredagens poängpromenad mycket lyckad! Ett 20-tal medlemmar deltog. 

-Stavgången på måndag, Annandag Påsk, lockade 7 medlemmar. 

Kommande vandringar: Fredag den 9 april vandring i Hisingskärra, och fredag den 16 april 

Rapenskår.      LÖ 
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-Bilrallyt den 14 april – Fulltecknat, - flera på väntelista. Lokalombuden finns med som 

funktionärer vid flera av kontrollerna. Det blir både övningar och/eller frågor. GA 

 

-Ekonomi – Inkomster 44 000 kr för medlemsavgifterna. F n inga utgifter.  

Några av annonsörerna i programbladet har ej betalt sin faktura. Eva Jalvemyr, MAK 

(Marknadskommittén) kommer ta hand om påminnelse. 

Slutsats: Vår ekonomi är under kontroll.     GA 

 

-Medlemsutveckling - F n är vi 776 st medlemmar (2020 var vi 790), varav 28 st ej betalt in 

årsavgiften ännu. 

Tage Svensson har lovat ringa runt och påminna, Krister Sjöstrand tar fram uppgifter och 

skickar över till Tage. Vi kan inte bara säga upp medlemmar, de kan ha försäkring via SPF, 

vilket vi måste påminna om.    AP 

 

-Telefonpassningen – Ingen aktivitet. Inga inkommande samtal. 

 

-Konsthantverkutställningen – Hittills ingen större anstormning. Kanske svår att hitta?   

Får ligga kvar på Hemsidan tills vidare.     AP 

 

-Facebook – Sluten grupp. Vilka är med? 10-tal personer utan medlemskap i SPF har ej fått 

komma in. Alf har meddelat att de är välkomna när de blivit medlemmar i SPF Ale.  AP 

Hobbyrummet, Vad vi gör i Coronatider – där kan våra medlemmar i facebookgruppen visa 

upp sina alster, kanske lättare än att lägga upp dem på Hemsidan? Men man måste hitta till 

Hobbyrummet. Anita kommer förklara hur i ett inlägg.   AA 

 

5. Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

 

Uppdaterad version utsänd via mejl innan mötet. Genomgång av ändringar, diskussion. 

Ang utskick av protokoll från styrelsemöten - Gun kollar med lokalkommittéerna om intresse 

finns för utskick till sammankallande i resp kommitté.   GA 

Tillägg i arbetsordningen - Facebook lägges in före Web-ansvarig.    

Anita får i uppdrag att revidera arbetsordningen två gånger årligen.  AA 

Beslut: Vi beslutar att fastställa arbetsordningen som i fortsättningen ska revideras två 

gånger årligen. 

 

6. Dataansvarig för föreningen  

 

Önskemål från förbundet att varje lokalförening ska ha en Dataansvarig, Ansvarig ska hålla 

kontakt med distriktets IT-samordnare, hålla i IT-utbildning?   AP 

Ang IT-utbildning har Anita varit i kontakt med Vuxenskolan och TypIT, de kan erbjuda 

kurser. Vuxenskolan har haft kurser med ledare som kan android.   AA 

Vi arbetar med att hitta lämplig person som dataansvarig, vi har ställt frågan i mejl.  

Gun får i uppdrag att ställa frågan till lokalkommittéerna, be om tips på lämplig person,vi har 

ju fått flera nya, litet yngre medlemmar    GA 

Beslut:  Samtliga i styrelsen arbetar med att hitta en dataansvarig för SPF Ale. 
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7. Friskvårdsveckan den 17-21 maj 

 

Nedan följer våra lokala aktiviteter, dels fastställda dels sådana som planeras och några 

som är föreslagna. 

- Måndagsvandring, stavgång i Dammekärr– Klart!   LÖ 

-.Bilrally onsdag 19 maj – Klart!    GA/LP 

- Fredagsvandring – Klart!     LÖ 

- Poängpromenad och grillning vid Vikingagården – Monica tar reda på om vi kan få låna? 

hyra? huset? grillen? Tar kontakt med någon ansvarig som kanske också kan hjälpa till och 

hålla i någon aktivitet för oss där? Lämplig dag?  

Går att ordna både en kort, rollatorvänlig, och en litet längre poängpromenad.  MSV 

- Cykeltur, utefter älven? – förslag från Eva Jalvemyr, MAK   AA/EJ 

- Glasbruksmuséet – Fundering? 

- Jerusalema, dans – när o var? 

Alla funderar, arbetar och planerar för aktiviteter lokalt. Till nästa styrelsemöte bör vi ha 

programmet klart.  

Anita lägger ut på Facebook att vi arrangerar Friskvårdsvecka 17-21 maj och att vi kommer 

med lokalt program senare.    AA 

 

8. Distriktskonferens 

 

Ombud till distriktsstämman har fått handlingar och röstningsblanketter. Diskussioner. 

Röstningsblankett ska skickas in senast 3 maj. Funderingar ang budgeten, budgeterat 

underskott 50 000 kr?. Stort samlat kapital? Sammanställa en skrivelse? AP/AS 

Beslut:  Skrivelse till distriktsstyrelsen – ”hur ska pengarna användas?” AP 

               Röstningsblankett - Var och en skickar in sin blankett.          Samtliga ombud

  

9. Kongressen – yttrande/synpunkter 

 

Utsänt material med bl a stadgeändring diskuteras. 

Inbetalningskort för årsavgift har kommit ut alldeles för sent. Kommentera i brev.  AP/GA 

§ 43, 44, 45 – Medlemsavgift – Granskning avslås!! 

Beslut: Yttrande till distriktet om att förbundet avslår motioner om granskning.   AP 

 

10. Övrigt 

 

-Rabatter på nätavgifter – Anita informerar om att Eva Jalvemyr, MAK ,arbetar med detta. 

Har bl a varit i kontakt med Bahnhof. Krångligt. Påverka SPF centralt!   AA 

 

-Samtalsgrupp/cirkelaktivitet – Hans Åström har efterfrågat detta, t ex ”Förr i Ale”  AA 

Kan vara något för ”cirkelgruppsansvariga” Kerstin Öberg o Doris Gustafsson att ta tag i?  

Vi har ju tidigare haft ”Onsdagsgruppen” som från att ha varit ”engelsk konversationsgrupp” 

gick över till mer ”diskussionsgrupp med aktuella frågor”. 

Beslut: Anita skriver ned och skickar över önskemål till Kerstin Öberg. AA 

 

-Lokaler – Alf jobbar med frågan om förrådsutrymme för SPF Ale, har kontaktat Tyrone 

Hansson, frågan har också varit uppe i KPR. Alf jobbar vidare.    AP 
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-Funderingar avslutningsvis – Vad ska vi använda våra pengar till? 

• Till bra underhållning på våra träffar/fester.  

• Till våra lokala träffar – de måste ej gå med vinst.  

• Mötesarvode? 

• Ta hand om våra medlemmar så att vi får behålla dem vi har, inte bara jobba på att 

vi ska bli fler.  

 

 

11. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 5 maj 2021, troligen videomöte via Zoom. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


