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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  5 maj 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 

  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 

-Kongressen – yttrande/synpunkter på utsänt material 

-Samtalsgrupp/cirkelaktivitet  

-Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

-Dataansvarig för föreningen 

-Friskvårdsveckan den 17-21 maj. Avstämning/detaljplanering. 

-Synpunkter på distriktets ekonomi  

-Krav på återbetalning av ”straffavgifter” från förbundet  

-Felaktig medlemsinformation från distriktet om telia.com mejladresser 

-Tillägg:  

              Lokalfrågan 

              Hemsidan aktiviteter 

              Gästboken/Förslagslåda  

 

3. Förra mötets protokoll  

 

-Ekonomi – Ännu inget svar från Post Nord, ang att få tillbaka moms retroaktivt. 

Beslut: Fråga Post Nord - kommer vi att få pengar tillbaka?  GA 

-Ang utskick av protokoll från styrelsemöten – Gun undersöker om önskemål finns i lokal-

kommittéerna för utskick av styrelseprotokoll.  ”. GA 

-Tillgång till ”protokollsidan” – Vilka har tillgång till protokollsidan och vilka får 

styrelseprotokollutskick. Några kanske ska tas bort, några läggas till. 

Axel kollar med Sven Svensson (SSV).  

Beslut: Gå igenom vilka som har tillgång till sidan och vilka som får mejl, se till att listan är 

aktuell.      SSV/AS 
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-Inskick av röstningsblankett till distriktsstämman – var och en har gjort det.  

Alf har kommenterat antalet deltagare vid stämman, föreslog en halvering. 

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

 

4. Rapporter 

 

-Vandringar – Valborgsmässoaftonens poängpromenad i Prästalund, med Elvys kluriga 

quiz med ”norska ord”, var mycket lyckad! Ett 40-tal medlemmar deltog, utspridda med 

avstånd i spåret. Efteråt medhavd fika i små grupper med avstånd emellan. Avslutning med 

spontan vårsång! 

Kommande vandring: Fredagen den 7 maj vandring runt Lilla Sävelången.  

Samlingstid ändrad till 9.30.    LÖ 

För övrigt försöker man följa Programhäftets vandringsprogram. Kommer att läggas upp  

löpande på Hemsidan-Gästboken och även på Facebook.  LÖ 

 

-Bilrally 19 maj – F n 5 st anmälda. Funktionärerna ställer upp igen. GA 

 

-Ekonomi – Gun går igenom resultaträkning och förklarar. Har från förbundet fått betalt för 

737 st medlemmar av de 754 st, som har betalt in medlemsavgiften.  

Övriga intäkter: Annons c:a 45 000 kr, bilrally 800 kr. 

Kostnader: Tryck/Kopiering/material/utskick  (Ex Porto 6,70 kr/brev) 

Avgift till KPR 2 kr/medlem 

Summa kostnader:  c:a 30 000 kr. 

Slutsats: Vår ekonomi är i balans.     GA 

 

-Medlemsutveckling - F n är vi 764 st medlemmar varav 10 st ej betalt in årsavgiften. 

Dessa 10 medlemmar bör avregistreras. 

Vi har 2 st medlemsansökningar. Ej lätt att få nya medlemmar utan aktiviteter. 

10 st har ej betalt,17 st har begärt utträde, 9 st har avlidit = minskning med 36 medlemmar. 

Totalt 754 medlemmar + 2 medlemsansökningar (790 medlemmar 2020)   AP 

 

-Facebook – F n 106 st medlemmar i gruppen, vid varje inlägg mellan 80-90 aktiva. AP 

 

-Konsthantverkutställningen– Ingen större aktivitet. Vi måste påminna våra medlemmar om 

att visa upp sina Coronaalster. Låt ligga kvar på Hemsidan tills vidare.  AP 

Gäller även Hobbyrummet på Facebook, påminn! Kanske litet det svårt att hitta dit? 

 

5. Kongressen – yttrande/synpunkter på utsänt material - a  

         Synpunkter på distriktets ekonomi - b 

 

• a: Axel och Alf har sammanställt ett yttrande, bl a om att förbundet föreslår 

avslag på flera motioner vad gäller granskning av förbundets ekonomi och verk-

samhet.     AS/AP 

   

• b: Siv Gustafsson, distriktsordförande, har varit i kontakt med Alf, ang ekonomi. 

Distriktet har c:a 1 miljon på banken, lämpligt att använda till aktiviteter för våra 

medlemmar. Bevaka vad som kommer att ske! 

Beslut: Vi avvaktar med synpunkterna på distriktets ekonomi tills vidare.  
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6. Samtalsgrupp/cirkelaktivitet 

 

Hans Åström har efterfrågat en samtalsgrupp bl a med tema ”Förr i Ale”. Anita har skickat 

frågan vidare till våra cirkelgruppsansvariga, Doris Gustafsson och Kerstin Öberg, som 

arbetar med det.  

Anita bevakar. Hans informerad. .   AA  

 

7. Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale/ 

Dataansvarig för föreningen. 

 

Uppdaterad version av arbetsordning klar, förutom att dataansvarig ej är utsedd.  

Diskussion och funderingar, vilka arbetsuppgifter ska dataansvarig ha? Hålla i utbildningar? 

Bara vara kontaktperson? Alf ställer frågan till Hans Ekwall. Vi avvaktar svar. AP 

 

Anita får i uppdrag att revidera arbetsordningen två gånger årligen.   

Skickar nu över den till Sven Svensson (SSV) att lägga upp på ”protokollsidan”. AA 

Beslut: Arbetsordning upprättad, ska revideras 2 ggr/år, fastställes vid dagens möte. 

             Arbetsordning ska läggas upp på ”protokollsidan”.                 SSV 

 

8. Friskvårdsveckan den 17- 21 maj. 

 

Friskvårdsveckan/Folkhälsoveckan - 126 brev + mejl till samtliga e-postadresser har 

skickats ut med information om våra kommande aktiviteter. 10 av mejlen gick ej fram enl 

felmeddelande från SPF centralt. Olika orsaker: full mailbox, fel adress, avsagt sig utskick. 

5 av adresserna med samma felmeddelande som vid tidigare utskick.  

Iris följer upp felmeddelandena.    IG 

 

Nedan följer våra lokala aktiviteter: Sista anm.dag 10 maj. 

-17 maj Måndagsvandring - stavgång i Dammekärr, eller egen promenad. Föreningen 

bjuder på kaffe och bulle – anm.Elvy Börjesson.  

-18 maj Poängpromenad Ale Vikingagård – En lång och en kort poängpromenad, 

korvgrillning uppe vid huset, ej tillgång till huset – anm. Monica Svensson. 

-19 maj Bilrally – Samma sträckning som 14 april –anm. Gun Andersson. 

-20 maj Cykeltur, promenad längs älven – till Fågeltornet vid Stora Viken (nedanför 

Klädkällaren). David Klingberg berättar om fåglar. Max 8 personer/grupp. 

Kaffe och bullar serveras - anm. Eva Jalvemyr. 

-21 maj Fredagsvandring – Marstrand Koön – flera alternativ. Egen fika medtages. 

-21 maj Boule vid Sjövallen – Deltagarna bjuds på ”fruktstund”- anm. Ingela Grund. 

 

Information på Facebook sedan 8 april, Anita lägger ut på nytt som en påminnelse. AA 

Ligger även uppe på Hemsidan/Kalender.    

Beslut:  Avstämning via ZOOM-möte tisdagen 11 maj kl 9.30, då anm-tid gått ut. 
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9.  Krav på återbetalning av ”straffavgifter” från förbundet 

 

-Brev från Peter Sikström - Alf har skickat detta till samtliga styrelsemedlemmar.   Bil 1            

Svar på vårt, SPF Ales, yttrande ang sent utskick av inbetalningskort för årsavgift.  

Detta gör att föreningen betalar ”straffavgift” för medlemmar som ej betalar, eftersom 

föreningen ej har möjlighet att ta bort medlemmen ur registret innan årsslutet. Diskussion. 

Förbundsstyrelsen avvaktar kongressens behandling av det nya förslaget till stadgar där ny 

ordning för medlemsavgifter föreslagits, och förhoppningsvis godkännes. 

Beslut: Vi avvaktar nytt förslag och lägger ner fortsatt hantering. 

 

10.  Felaktig medlemsinformation från distriktet 

 

Felaktig information från distriktet gällande telia.com-meljadresser har gått ut till 

medlemmarna. Några dagar senare kom en dementi från distriktet.  

De som redan har telia.com-adress drabbas inte, däremot ska det inte gå att få en ny 

telia.com-adress. Flera medlemmar har hört av sig. 

 

11.  Lokalfrågan 

 

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

Hansson (TH). Frågan har varit uppe i KPR vid ett flertal tillfällen, Hans Åström har gjort en 

sammanställning och lämnat över till Alf. 

Historik fr o m 1986, Axel går igenom och redogör för alla turer fram tills idag, allt ifrån 

lokaler i Aktivitetshuset i Älvängen med Café, expedition, bibliotek, vävkammare och 

snickeriverkstad, Björkliden, Backavik, Bohus servicehus och Seniorcenter i Älvängen. 

SPF Ale har blivit lovade ”utrymme” men har hela tiden flyttats ut p g av andras behov. 

Vi har alltså ingen möjlighet till samlad förvaring av handlingar eller material i ett eget 

arkivutrymme.  

Fortsatt brevväxling med TH samt att det ska tas upp på KPR igen. 

Beslut:  Nytt brev till Tyrone Hansson samt kopia till Hans Åström.  AP 

 

12.  Hemsidan - aktiviteter 

 

Enl Programhäftet finns flera träffar i maj - de är inställda p g av coronan. Det bör 

uppdateras på Hemsidan att de är inställda.   SSV 

Förhoppningsvis framflyttas träffarna och kan anordnas till hösten när vi blivit vaccinerade: 

Mannekänguppvisning i Älvängen (planering klar), sommarträff får kanske bli sensommar-

träff, kan ordnas på flera ställen i kommunen, mindre träffar (Marita, Folkets Hus vidtalad). 

85+-träffar och Nya medlemmar träff längre fram till hösten. 

-Bio i Medborgarhuset – Marita kan köra föreställningar för 8 personer, vi avvaktar tills efter 

17 maj, nya restriktioner. Barbro håller i kontakten med Marita, återkommer. BS 

 

13.  Gästboken/Förslagslåda 

 

-Gästboken bör användas mer nu, bl a lägga in vandringarna. 

-Förslagslåda – en ”låda” där medlemmar kan lägga in önskemål, förslag på aktiviteter mm. 

Var ska den finnas?  - Hemsidan – Gästboken? Ny Ideruta? Diskussioner. 

Vi ber Sven kolla på detta.      
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Det måste vara lätt för medlemmar att hitta dit och själv kunna lägga in något, och vi ska 

lätt kunna uppmärksamma frågor, önskemål.    SSV 

Facebook? 

 

14.   Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 9 juni 2021 kl 9.30, troligen videomöte via Zoom. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


