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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  8 september 2021  
Plats:  Folkets Hus, Nol 
Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Iris Gustafsson, sekr IG 
  Gun Andersson GA 
  Barbro Sjöberg BS 
  Lena Petersson LP 
  Anita Algers   AA 
  Lars Öst   LÖ 
 
Ej närvarande: Axel Sager  AS 

Monika Svensson MSV 
   
 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Förslag till dagordning 
 
Dagordning enl nedan godkännes  
-Förra mötets protokoll 

-Rapporter 

-Aktiviteter under hösten 

-Gunnebo 

-Hjärnkoll 

-Träff med nya medlemmar 19 oktober 

-Fikaträffarna i september 

-Rekrytering av nya medlemmar 

-Annons i Nyinflyttad – En tidning för alla nya Alebor 

-Skrivelse från förbundet om möjlighet att söka bidrag för marknadsföring 

-Upprättande av arbetsordning (tillägg för valberedningen?) 

-Möte med Tyrone den 14 september angående uppsagt avtal, lokalfrågan, KPR mm 

-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa programhäfte 

-Övrigt  

 
3. Förra mötets protokoll  

   
-Tillgång till ”protokollsidan” – Vilka har tillgång till protokollsidan och vilka får styrelse-
protokollutskick. Sven o Axel håller i detta. Kvarstår till nästa möte.   
-Starrkärrs Bygdegård Sensommarträff – inställd. 
-Backavik – Träffar framflyttas till våren 2022 
-Gratis resor med kollektivtrafik – Stryk Lerum mm i protokollet.  IG 
-Arbetsordning - tillägg för valberedning Se punkt 8   AA 
Beslut: Förra mötets protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan 
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4. Rapporter 

 
-Ekonomi – Gun informerar. F n c:a 46 700 kr i överskott. 
Från detta kommer att avgå c:a 5 000 kr för medlemmar som avslutat sitt medlemskap 
under året och ej betalt sin medlemsavgift. Sommarfesten betald med 14 585 kr.  
Slutsats: Ekonomin är under kontroll och i balans.   GA 
 
-Medlemsutveckling – F n är vi 753 medlemmar. Under innevarande år har 28 st begärt 
utträde, 17 st har avlidit, 9 st nya medlemmar har tillkommit. Vi har 4 st medlems-
ansökningar.       AP 
 
-Vandringar – Förra veckans vandring nära Thorskogs slott, fin vandring. Denna vecka 
kommer vandringen att gå i naturreservatet Särö Västergård, vandringarna går nu  
enl Programhäftet.  
Trevligt att även nya medlemmar kommer med på våra vandringar.  LÖ 
 
-Sommarfesten – 68 medlemmar deltog. Vi har fått positiv respons - god mat, trevligt 
arrangemang och att äntligen få träffas. Litet dålig ljudkvalitet, svårt att höra talet, musiken 
hördes bättre. ”Snabbt slut” på festen p g av ”yoga på parkeringsplatsen”??, detta hade 
vi inte fått reda på i förväg.     BS 
 
-Fikaträffen i Älvängen 7 september – 16 deltagare från SPF och RPG, flest från SPF. 
Gott fikabröd bakat av Inger Örn, RK. Nästa träff tisdagen den 21 september.  
Alekuriren var där. Anita skriver litet om träffen.   AA 
 

5. Aktiviteter under hösten 
 
-Höstträff /Julbord/Julträff/Lucia – Diskussioner. Höstträffen i Nödinge ställs in. 
Julbord och Lucia – Kolla möjligheten för Luciafest. Tid för Julbord/Julträff bestämmes efter 
detta. Ej julbord med buffé i år, Jultallrik kommer att serveras på plats, likt Sommarfesten, 
ingen lottförsäljning, anmälningsavgift förbetald.    BS/IG 
 
-Lights in Alingsås på förslag – Kan vi åka buss dit? 
-Aleturen med Pelle Dahlberg på förslag – flera nya medlemmar har ej åkt denna tur? 
 
-Gunnebo Slott med lunch på Gunnebo Kaffehus och Krog, och därefter guidning i Slottet. 
Har bokat för 2 grupper/ 15 personer per grupp. F n är 25 st personer anmälda.  
Samåkning i privata bilar.     IG 
-Vad har SKR på gång? - Ev Stievens Glashytta i november.  
Besök på Olidan utgår (kommer kanske till våren), besökare tas ej emot under hösten på 
grund av Covid. Funderingar på Julmarknadsresa?  
För övrigt arbetar vi med olika studiebesök, men det blir till våren.  IG 
 
-Flera medlemmar får ej våra mailutskick enl Lars. Vi ska kolla vid nästa utskick hur många 
mail som ej går fram. Tidigare gjort – endast fåtal som ej kom fram, några p g av full 
mailbox, några med fel adress. Några mail hamnade i skräpposten, vilket dessa med-
lemmar var fullt medvetna om??    IG 
 
-Hjärnkoll /Distriktstävling – Vårt lag utslaget efter ”utslagsfråga”.  
SPF Skepplanda-Hålanda vann.    AP 
 
-Nya medlemmar 19 oktober – Församlingshemmet i Nödinge bokat. Bjuda på räksmörgås, 
Gun beställer på City Gross. Alf kontaktar Sven som får sätta ihop ett ”litet bildspel” att visa. 
Lars kan kommentera bilder från våra vandringar. Litet information om aktiviteter och 
förmåner mm.      Alla
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Iris kontaktar Krister Sjöstrand för hjälp med att ta fram namn och även utskrift av etiketter 
till ”nya medlemmar som kommit till efter vår senaste Nya medlemmar-träff” i februari 2020. 
Beslut: Sammanställ inbjudan och gör brevutskick.                                    IG/AP 
 

6. Rekrytering av nya medlemmar 
 
-Utskick till samtliga som fyller 65 eller 67 år – Har provats tidigare– det gav 1 ev 2 nya 
medlemmar mot en ”större kostnad”. 
-Annons i Alekuriren kanske ett alternativ, eller att stå nere vid torget i Nödinge och vid 
COOP i Älvängen (på de dagar vi har rabatt), bjuda på kaffe och prata med intresserade, 
visa upp oss. Ger nog mer än ett utskick. Diskussion. 
Beslut: Sätt in en annons i Alekuriren och välkomna nya medlemmar. AA/AP 
 
-Annons i Nyinflyttad – En tidning för alla nya Alebor. Deadline för att få in en annons i årets 
upplaga, idag, 8 september enl Eva Jalvemyr (EJ) som håller i detta.  
Annons 114x75 mm kostar 2 500 kr. Diskussion om det ska vara både QR-kod och www-
adress i annonsen. 
Beslut: Sätt in annons med både QR-kod och www-adress i Nyinflyttad.  AP/EJ 
 

7. 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.  
-Våra annonser i Ale kuriren och i Nyinflyttad? 
Beslut: Vi bör bevaka kostnader för olika aktiviteter, samla ansökningar från kommittéerna, 
och skicka allt via styrelsen.    GA 
 

8. Upprättande av arbetsordning (tillägg för valberedningen) 
 
I vår arbetsordning för valberedningen kan vi kanske lägga till – ”behjälpliga att ta fram 
namn på lämpliga funktionärer till våra olika grupper och kommittéer”. AA 
 
 

9. Möte med Tyrone Hansson den 14 sept ang uppsagt avtal, 
lokalfrågan, KPR mm 

 
Alf redogör för brevväxling med Tyrone Hansson, som hänvisat till ett beslut i KPR om 
samutnyttjande med PRO av befintliga lokaler. Ej genomfört, KPR ej beslutande organ. 
Alf har varit i kontakt med Hans Hellman som hänvisar till Ronny Olaisson, som inte kan 
minnas beslutet i KPR, men har lovat att återkomma till Alf. 
 
-Mötet den 14 september kommer att vara i Nödinge Församlingshem kl 18.00.  
Kaffe och kaka bjuds.  
Flertalet styrelsemedlemmar kommer att delta och från KPR kommer Hans Åström och 
Christina Karlsson att delta. 
 
-Frågor att ta upp: Uppsagt avtal av gratis lokaler till 31/12-22. Gäller detta samtliga 
föreningar i hela kommunen? Gäller det samtliga lokaler, typ caféverksamhet mm? 
-Brukarråden – hur blir det med dem?  Och Ale Kontakt- och Stödverksamhet? 
-KPR – Vad vill Kommunen med KPR?   
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10. Övrigt 
 
Axel kommer inte att ställa upp för omval vid årsmötet 2022, kommer att flytta. 
Vill redan nu avlastas som vice ordförande. Valberedningen meddelas. AP 
Anita tillfrågad om att ställa upp som vice ordförande fram tills nästa årsmöte.  
Anita har gått igenom Axels uppgifter enl nya arbetsordningen, hon vill inte ta på sig alla 
listade uppgifter. 
 
Anita lovar att ta hand om uppdatering av funktionärslistan, men ej kontakt med 
Brukarråden och Ale Kontakt- och Stödverksamhet., dessa uppgifter kommer därför att 
ligga kvar på Axel tills vidare.  
Vi avvaktar med detta tills nästa styrelsemöte. 
Beslut: Anita väljs som vice ordförande fram tills årsmötet 2022. 
 
-Tryckning av nya kuvert – Räcker ej till brevutskick.  
Beslut: Iris beställer nya kuvert, 1000 st.   IG 
 
-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa års programhäfte – Lämpligt att påminna på 
Facebook där ”våra fotografer” finns.  
Beslut: Anita lägger ut påminnelse på Facebook.   AA 
 

11. Nästa styrelsemöte 
 
Onsdagen den 6 oktober 2021 kl 9.30, i Folkets Hus, Nol. 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Iris Gustafsson  Alf Persson 


