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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

 
Datum:  6 oktober 2021  
Plats:  Folkets Hus, Nol 
Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Iris Gustafsson, sekr IG 
  Gun Andersson GA 

Monika Svensson MSV 
  Lena Petersson LP 
  Anita Algers   AA 
  Lars Öst   LÖ 
 
Ej närvarande: Axel Sager  AS 
  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 
-Aktiviteter under hösten 
-Gunnebo 
-Planer för resor mm under hösten 
-Träff med nya medlemmar 19 oktober 
-Fikaträffarna 5 och 19 oktober 
-Läget i Marknadskommittén 
-Programhäftet 
-Planering av aktiviteter 2022 
-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa programhäfte 

-Övrigt  
 

3. Förra mötets protokoll  
 

-Tillgång till ”protokollsidan” – Vilka har tillgång till protokollsidan och vilka får styrelse-
protokollutskick. Alf kontaktar Sven och de tillsammans går igenom detta. AP 

-Annonser och Hjärnkoll - tas upp senare under Rapporter.  

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

 
4. Rapporter 

 

-Ekonomi – Gun informerar. F n c:a 48 400 kr i överskott. 
Kommande utgifter väntas med c:a 8 000 kr. 
Slutsats: Ekonomin är under kontroll och i balans.   GA 
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-Medlemsutveckling – F n är vi 752 medlemmar. Under innevarande år har 29 st begärt 
utträde, 18 st har avlidit, 11 st nya medlemmar har tillkommit. Vi har också 7 st medlems-
ansökningar.       AP 

-Vandringar – Förra veckans vandring runt Bergsjön, Rapenskår, ändrades p g av alltför 
mycket regn, vandring i Ryd i stället. Endast 5 deltog i regnvädret. 
Se Gästbok eller Facebook var vandringarna går.   LÖ 
 
-Fikaträffen i Älvängen 5 oktober – 27 st deltagare från olika delar av kommunen. 
Gott fikabröd som vanligt bakat av Inger Örn, RK. Nästa träff tisdagen den 19 oktober.  
OBS! Ändrad tid – efter lunch – 12.30 – 15.30   AA 

-Möte med Tyrone Hansson – även Dennis Ljunggren deltog i mötet, som bl a gällde  
uppsägning av vårt avtal med fria lokaler hos Kommunen, avtalet löper ut 31/12-22.  
Lät som om det var en fullt normal uppsägning av avtalet ( avtalet har löpt i 4-årsperioder 
sedan 2007, uppsägningen missades till 31/12-2018) och att vi skriver på ett nytt avtal   
fr o m 1/1-23. 
Vi diskuterade även SPF Ales möjlighet att få tillgång till ett litet låst förråd där vi kan ha allt 
material och alla pärmar med dokument som numera finns utspritt hos olika styrelse- och 
kommittémedlemmar. Det verkar också vara lätt att ordna, men vi får nog fortsätta att ”ligga 
på” om detta.      AP 

 
-Annons i Nyinflyttad – En tidning för alla nya Alebor – Bra, snygg annons med både  
QR-kod och www-adress. Gun hade med tidningar, så att vi såg annonsen. 
Kostnad 2 500 kr + moms. 
 
-Annons i Alekuriren – v 38 sid 8, bra. Kostnad 2 500 kr inkl moms. 
Total kostnad för båda annonserna 5 625 kr.   GA 
 
-Hjärnkoll – Liten ”miss i utslagsfrågan”, men ”vårt lag föll med flaggan i topp” 
Skepplanda-Hålanda SPF firade.    MSV 

-Inbjudan om att delta i ”Forskningsprojekt om tillgängligheten i det svenska bostads-
beståndet” samt att få ”Tandvård till lägre kostnad utförd av tandläkarstudenter” har 
skickats till Alf, som informerat på vår Facebooksida. 

-Föreningsinfo från Kommunen – gäller mest ungdomsföreningar, inte så intressant för oss. 
Ska vara en utställning i Bohus Centrum – Alebygdens Boule kommer att vara med. 

 

5. Aktiviteter under hösten  
  

-Skepplanda – Hålanda SPF firar 50-årsjubileum 30 oktober.- Inbjudan till SPF Ale, att 
deltaga i firandet, har skickats till Alf, som är förhindrad att delta. 
Beslut: Anita, vice ordförande, och Gun kommer att delta och representera vår förening. 
 
-Gunnebo  - 32 st anmälda, ingen påminnelse har gjorts, få platser kvar. IG 
 
-Planer för resor mm under hösten – utskick gjort 4 oktober enl nedan. IG 

• Stievens Glashytta 28 oktober, max 25 personer 

• Julmarknadsresa till Tyskland 3-5 december med Lilla Edets Buss 

• Ev Damevent på Knapegården i november   
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-Nya medlemmar 19 oktober – Brevutskick gjort. 2 st anmälda, 2 st har meddelat att de ej 
kommer. Påminnelse via mail? Ställa in? Ringa upp medlemmarna? Vi bör få minst 10 st 
anmälningar. Diskussion.  
Beslut: Skicka mailpåminnelse.    IG 

-Fikaträffar 5 och 19 oktober – Se Rapporter ovan.   AA 

 
-Marknadskommittén (MAK) – Info från Doris Gustafsson, valberedningen. 
Eva Jalvemyr, Barbro Ericson och Hans Åström har meddelat att de ej längre vill vara  
med i MAK. 
Vi har mycket framför oss nu med vårt Programhäfte, både vad gäller våra annonsörer 
samt upplägget och tryckningen. Mycket vilar på medlemmarna i MAK, svårt att få in nya 
omgående.  
Beslut: Alf talar med Eva om fortsättningen.   AP 

 

6. Programhäftet  

Det är dags att börja planera och samla in allt som behövs. Diskussion. Mycket arbete med 
alla annonsörer. 

• Alf talar med Eva - hon har hållit i kontakten med Peter Lager och redigeringen samt 
Ale Tryckteam som tryckt vårt Programhäfte   AP 

• Listor på våra annonsörer finns, men alla ska kontaktas. 

• Brödtext ska skrivas 

• Anita håller i ”text och ordning”     AA 

• Nya foton på våra funktionärer i samtliga kommittéer ska tas. 
Monica talar med Sven.    MSV/SS 
 

• Plan för 2022 ska tas fram – det gäller alla aktiviteter - vandringar, träffar, 
studiebesök, resor mm 
Varje kommitté planerar för sig, skickar sedan över materialet till Anita, så att allt 
kan sammanställas. 
Lokalkommittéerna kontaktas av Gun   GA 
Gäller Semmelfest, Mannekäng, Sensommarfest, Höstfest och Lucia 
Backaviksgruppen kontaktas av Lena   LP 
Funktionärsträff på Lökeberg, årsmöte   BS 
Sommarträff, Julbord     BS 
Vandringar      LÖ 
SKR – Iris och Lena Thorén    IG/LT 
Cirkelaktiviteter, Doris Gustafsson/Kerstin Öberg  DG/KÖ
  

Beslut: Första dead-line vid nästa styrelsemöte 2021-11-03 
 

7. Fototävlingen för omslagsbilden till nästa Programhäfte 

Inga foton/bilder har kommit in till vår mailadress. Vi har ju flera fotografer i vår förening, ute 
på promenader, träffar mm. Varför skickar ingen in något bidrag till vår tävling? 

Anita kommer att ställa frågan till någon/några av dem. Alf kontaktar Sven Svensson och 
Dick Olsen.     
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8. Övrigt 
 
-Musikquiz i november - förfrågan? Låter trevligt! Doris kommer att hålla i planering 
tillsammans med Åke Kronlid, som tidigare haft musikquiz i bl a Ledet. 
Beslut: Meddela Doris att vi vill att de planerar för en Quiz.  IG 
 
-HLR-utbildning – Hans Granquist har frågat Monica om det inte är dags för ny HLR-
kurs.Diskussion. Vi avvaktar tills längre fram, när det känns mer corona-säkert. 
Beslut: Monica meddelar Hans Granquist att vi avvaktar.  MSV 

-Vår äldsta medlem har avlidit – Lena meddelar att Kurt Larsson, 104 år har avlidit. 

 
9. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 3 november 2021 kl 9.30, i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


