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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  9 juni 2021  
Plats:  Videomöte med Zoom 
Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Iris Gustafsson, sekr IG 
  Gun Andersson GA 
  Barbro Sjöberg BS 

Monika Svensson MSV 
  Anita Algers   AA 
  Lars Öst   LÖ 
   
Ej närvarande: Axel Sager  AS 
  Lena Petersson LP 
   
 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Förslag till dagordning 
 
Dagordning enl nedan godkännes  
-Förra mötets protokoll 
-Rapporter 
-Skrivelse från förbundet om möjlighet att söka bidrag för marknadsföring 
-Försommar- eller eftersommarfest 
-Upprättande av arbetsordning (tillägg för revisorerna och valberedningen) 
-Sommarutskick? Enbart mejl? Eller även brev? Vad ska det innehålla? 

-Dataansvarig för föreningen 

-Lokalfrågan 
Tillägg: SKR 
 Elvys ”Karta och kompass” 
 Folkspel 
 

3. Förra mötets protokoll  
 
-Ekonomi –SPF Ale har från Post Nord fått tillbaka 9 651 kr för inbetald moms på fakturor    
fr o m 2017, (Gun har samlat ihop och skickat in fakturorna). Nu och framöver betalar vi 
ingen moms på våra medlemsutskick.    GA 
-Ang utskick av protokoll från styrelsemöten till lokalkommittéerna – de är nöjda med  
som det är nu.  ”.   GA 
-Tillgång till ”protokollsidan” – Vilka har tillgång till protokollsidan och vilka får styrelse-
protokollutskick. Sven o Axel håller i detta. Tas upp på nästa möte.  MSV 
-Samtalsgrupper/Cirkelaktivitet – Överlämnat till cirkelgruppsansvariga. AA 
-Gästboken/Förslagslåda – Komplicerat att lägga Förslagslåda på Hemsidan. Ev kan  
den läggas på Gästboken. Sven återkommer till hösten.  MSV 
Beslut: Förra mötets protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan 
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4. Rapporter 

 
-Folkhälsoveckan – Samtliga aktiviteter uppskattade, de flesta med bra väder.  
Servering av Röda Korset (RK), Inger Örn med flera medhjälpare skötte allt vid Vikinga-
gården och Fågeltornet.  
Elvy Börjesson, OK Alehof, stod för kaffe och bullar efter stavgången i Dammekärr. 
Ingela Grund bjöd på fruktstund i pausen vid boulespelet hos Alebygdens Bouleklubb. 
Kostnader - Kaffe, bullar, korv, frukt och servering. 
Blommor till guide på Vikingagården, vinster till poängpromenaden. 
Ersättning till guide vid Fågeltornet. 
-Total kostnad för hela veckan 4 103,75 kr 
Diskussion om ersättningen till RK 2 374 kr. Ska vi betala litet extra som då kommer att gå 
direkt till RK, via Inger Örn, för att visa vår uppskattning av arrangemanget. De höll i allt, 
hade med bord och dukade upp vid Vikingagården och Fågeltornet. Toppen! 
-Slutlig totalkostnad för veckan c:a 5 600 kr 
Beslut: Gun betalar ut 1 500 kr extra till RK, via Inger Örn.  GA 
 
-Folkhälsoveckan/Internetsändningar – Några deltog i vissa av sändningarna, bl a  
Sofia Åhmans föredrag om hälsan. 
 
-Ekonomi – Gun informerar. För år 2021 har vi fått utbetalt 48 000 kr för våra medlemmar.  
Förra året 2020 fick vi utbetalt 55 000 kr. Minskningen beror på att antalet medlemmar har 
minskat - fler medlemmar har begärt utträde. 
Återbetald moms med 9 651 kr från Post Nord positivt. 
Slutsats: Vår ekonomi är stabil och i balans.   GA 
 
-Medlemsutveckling – F n är vi 764 medlemmar, varav 11 st ej betalt. Krister Sjöstrand 
kommer att avregistrera dessa innan 1 juli. 
17 st har begärt utträde, 11 st har avlidit, 4 st nya medlemmar har tillkommit. 
Vi har även 2 st medlemsansökningar.    AP 
 
-Facebook – F n 117 st medlemmar i gruppen, en ökning med 11 st nya medlemmar sedan 
förra styrelsemötet. 
Vid varje inlägg mellan 100–110 aktiva. Vi fortsätter lägga ut länk i våra utskick och hoppas 
att fler ska anmäla sig.     AP 
 
-Vandringar – Fr o m denna vecka gäller ”spontanvandring”, bestäms från fredag till fredag. 
Vandringarna läggs upp både i Gästboken och på Facebook. Vandringsprogrammet börjar 
gälla igen fredagen den 13 augusti. 
Stavgång i Dammekärr fortsätter tills vidare.   LÖ 
 

5. Skrivelse från förbundet om möjlighet att söka bidrag för 
marknadsföring mm  

 
Diskussion om vad vi kan söka bidrag för, - bevaka och sök pengar.  
-Fasta kostnader för deltagande i t ex Julmarknad, bord och vinster 
-Konsert med storbandsjazz - även bjuda in icke medlemmar/värva medlemmar 
-Eftersommarfest – medlemsstödjande verksamhet 
-Sensommarfest – i september?? Även den medlemsstödjande verksamhet.  
-Funktionärsträff – uppmärksamma våra funktionärer med respektive, kanske träff i slutet 
av september. Vår träff i januari 2021 kunde ej genomföras. 
Beslut: Festkommittén tar tag i funktionärsträff.   BS 
Beslut: Vi bör bevaka kostnader för olika aktiviteter, samla ansökningar från kommittéerna, 
och skicka allt via styrelsen.    GA 
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6. Försommar- eller eftersommarfest 
 
Diskussion. Lämpligt att vänta tills augusti då förmodligen alla har fått sin andra spruta och 
”semestrar” är över. Det blir en eftersommarfest. 
På förslag att ordnas den 18 augusti kl 16.00 i Furulundsparken, Alafors. 
Festkommittén undersöker möjligheten, hur många får plats, äta och dricka, underhållning 
osv. Anmälningsavgift (bindande) exkl alt inkl lotter.  
Restriktionerna för hur vi får träffas då måste undersökas och vara aktuella. 
-Träff hos Barbro för planering tisdagen 15 juni kl 10.00. 
Beslut: Mejl- och brevutskick med möjlighet att anmäla sig till eftersommarfesten. IG 
Info läggs ut på Facebook och i Kalendern.   AP/SSV 
’ 
 

7. Upprättande av arbetsordning (tillägg för revisorerna) 
 
Vi bör även ha med arbetsordning för revisorerna och valberedningen, f n ännu ej 
genomgången, tas upp till hösten.    AA 
 

8. Sommarutskick? Enbart mejl? Eller även brev?  
 
Diskussion om vad utskicket ska innehålla. 
-Först och främst en Sommarhälsning. 
-Information om sommaraktiviteter, vandringar, restips mm 
-Önskemål om tips från medlemmar på resmål och lämpliga aktiviteter 
-Information om Eftersommarfesten - när, var och hur!  
Beslut: Iris sammanställer brev efter planeringsträffen hos Barbro, beställer kopiering efter 
godkännande av Alf. Håller i packning och postning. Gör mejl-utskick. IG 
 

9. Dataansvarig för föreningen 
 
Ingen på förslag. Alf lämnar över detta till valberedningen.  AP 
 

10. Lokalfrågan 
 
Alf redogör för brevväxling med Tyrone Hansson, som hänvisar till ett beslut i KPR om 
samutnyttjande med PRO av befintliga lokaler. Ej genomfört, KPR ej beslutande organ. 
Alf undersöker hur mycket material som finns hos nuvarande och tidigare styrelse-
medlemmar, - protokoll, bokföring mm. Vad behöver vi spara? 
Alf har även varit i kontakt med Hans Åström ang svar till Tyrone.  
Beslut: Alf svarar Tyrone och tar även kontakt med PRO-ordförande i Kommunen. 
 
 

11.  Övrigt 
 
-SKR – Planerat möte 9 juni, inställt p g av sjukdom. Iris informerar om läget, inga långresor 
inplanerade. Inga bussresor i närtid. Kanske julmarknadsresa. 
När alla blivit vaccinerade, ev studiebesök i närområdet, dit man kan ta sig med egen bil. 
 
SKR ska försöka komma igång, avtacka de som slutar och hälsa de nya välkomna in i 
gruppen.        IG 
 
-Elvys kurs ”Karta och Kompass”- Endast 1 anmäld, fick privatlektion – mycket nöjd. 
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-”Fika tillsammans” – Hans Åström SPF/Hans Hellman PRO undersöker möjligheten att 
kunna träffas och fika tillsammans en gång/vecka växelvis på Svenheimers Konditori i 
Nödinge och på Café Magnolia i Älvängen.   AA 
 
-Folkspel – Alf har fått brev med förfrågan om intresse finns att sälja Bingolotter. Detta ger 
viss inkomst för SPF. Diskussion. Slutsats: Vi vill inte sälja Bingolotter. 
 
-Digital föreningsexpedition – Förslag från Hans Åström diskuterades. 
Vi tycker att det räcker med att telefonnummer finns till styrelsens och kommittéernas med-
lemmar. Försöket med telefontider under 2 veckor gav inte ett enda samtal. 
Beslut: Alf svarar Hans.     AP 
 
-Facebook –Test att på Facebook lägga ut en kort resumé efter styrelsemötet. 
Beslut: Alf och Anita lägger ut resumé.  
 
-Hjärnkoll –Ett lag från vår förening kommer att anmälas till distriktstävlingen. MSV 
 
Ordförande avslutar mötet och alla önskar varandra en TREVLIG SOMMAR! 
 

12. Nästa styrelsemöte 
 
Onsdagen den 11 augusti 2021 kl 9.30, i Folkets Hus, Nol. 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Iris Gustafsson  Alf Persson 


