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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

 
Datum:  3 november 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 
 

Inbjuden till detta möte:   Christina Karlsson, ersättare i KPR. 
 
 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, speciellt Christina Karlsson från KPR. 
 

2. Förslag till dagordning 
 
Dagordning enl nedan godkännes.  
-Förra mötets protokoll 
-Rapporter 
-Aktiviteter under hösten 
-Planer för övrig verksamhet under hösten- 
-Programhäftet 
-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa programhäfte 
-Verksamhetsberättelsen för 2021 
-Verksamhetsplan för 2022  
-Funktionärsträff på Lökeberg 20 januari 
-KPR-verksamheten 
-Vem tar över ansvaret för kontakter med brukarråden och Ale Kontakt och Stödverksamhet 
-Mejlutskick till telia.com adresser 
-Övrigt  
 

3. Förra mötets protokoll  
 

-Tillgång till ”protokollsidan” – Vilka har tillgång till protokollsidan och vilka får styrelse-
protokollutskick. Kvarstår till nästa möte.   AP 

-Mötet med Tyrone Hansson – Vi har ej fått något svar om tillgång till förråd/lokal. 
Diskussion. SPF Skepplanda-Hålanda har eget rum på Klockarängen. Enl tidigare protokoll 
från KPR skulle vi ”samanvända ”lokaler i Bohus. Ej löst. 

Beslut: Vi vill ha en lösning på att få tillgång till ett förråd/lokal innan årets slut. AP 

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

 

-Ekonomi – Gun informerar. F n c:a 38 400 kr i överskott. 
Kommande utgifter väntas för bl a Julträffen. 
Slutsats: Ekonomin är under kontroll och i balans.   GA 
 
-Medlemsutveckling – F n är vi 754 medlemmar. Under innevarande år har 29 st begärt 
utträde, 19 st har avlidit, 17 st nya medlemmar har tillkommit. Vi har också 5 st medlems-
ansökningar.      AP 

-Vandringar –Vandringarna enl höstens program är avklarade. Stavgång i Dammekärr 
fortsätter och fredagsvandringar fortsätter men planeras efter hand. 
Se Gästbok eller Facebook var vandringarna går.   LÖ 
 
-Fikaträffar i Älvängen – En planerad träff kvar, onsdagen den 10 nov, den sista träffen som 
Marknadskommittén (MAK) håller i. Någon får gärna ta över detta, om intresse finns att 
fortsätta? Boka lokal, vara på plats och se till att det finns kaffe och kaffebröd. 
Beslut: Skriv i Facebook, - vi söker någon som kan vara fikavärd och hålla i det. AA 

-Stievens Glashytta – 14 st deltog, fick se Stievens glasblåsning, liten katt, liten häst och en 
skål. Hyttkorv med bakad potatis, bjöds. Vi fick även se 3 av våra medlemmar blåsa.  IG 

-Inställd ”Träff med Nya medlemmar” 19 oktober – Endast 4 st anmälda, 2 hörde av sig 
efter anmälningstiden slut, då hade vi ställt in. 40 st brevinbjudningar + 4 st mejlinbjud-
ningar gick ut. Ny träff planeras 22 februari 2022.   BS 

-Gunnebo Slott – 30 st deltog. Guidad visning på Slottet med dess historia samt ”utställning 
av blomsterarrangemang med torkade blommor”, ”Slow Flower”. Gemensam lunch intogs 
efteråt på Gunnebo Kaffehus och Krog.    IG 

3 st avbokningar p g av sjukdom, återbetalning av anmälningsavgift diskuterades. 
Återbetalning av kostnaden för lunch kommer att göras. Guideningen var grupp-pris. 
Beslut: Kostnader som ej drabbar föreningen kommer att återbetalas, detta gäller i 
fortsättningen. För återbetalning lämnas bankkontonummer till Gun Andersson, kassör. 

-Skepplanda SPF – 50 årsjubileum – C.a 150 medlemmar deltog, särskilt inbjudna från Ale 
SPF(Anita och Gun från styrelsen) och Lilla Edet SPF, samt från Älvsborgsdistriktet, Siv 
Gustafsson, ordförande och från SPF Centralt, Eva Eriksson, förbundsordförande. 
Presenter till Skepplanda - Hålanda överlämnades i form av blommor, diplom och gåvor 
samt tal hölls av samtliga särskilt inbjudna. Åke Larsson, kassör i många år, berättade om 
föreningens historia. Glädjekören underhöll.  

Välkomstdrink, trerätters middag med vin bjöds, allt serverades av Café Torpet.    AA 

 

5. Aktiviteter under hösten  
 

-Musikquiz 10 november – 38 st anmälda.   IG 
-Damevent i Älvängen18november – fulltecknat, många på väntelista. Ev kan vi ordna 
ytterligare ett datum, ej bestämt.     IG 
-Julfest 25 nov – Jultallrik, utan köttbullar och Jansson, och dukning beställes av Marita. 
Anmälningsavgift inbetalas i förväg, lotteri ingår i entrébiljett.   BS 
-Lucia 10 november – Alafors – Nol lokalkommitté håller i detta, anmälning tas emot av Gun 
(mejl) och Lena (tel), anmälningsavgift inbetalas i förväg. Lotterierna säljs i lokalen.IG 
-Julmarknadsresa till Tyskland 3-5 december,  - Med Lilla Edets Buss, f n 12 st anmälda 
från SPF, delad buss med andra resenärer.   IG 
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-Ordförande + KPR konferens i Vänersborg 15 nov - Alf kan ej delta. Mejlar Hans och 
Christina, så får de bestämma om och i så fall hur de ska åka.  AP 
-Julmarknad på Ale torg 27/11, Barbro Ericson (MAK) kommer att vara med och sälja lotter, 
Agneta och Claes Göran Björn har gjort vackra ljuskronor, till försäljning? Eller lotterier? 

-Julmarknad i Furulund 11/12 ,med Luciakör kl 17.00. SPF Ale kommer ej att delta. AA  

  

6. Programhäftet 

Genomgång av annonser, någon tas bort. Ale El vill ha mittuppslaget. Godkänns. 

Småannonser kommer längst bak. Ingen extra bearbetning kommer att ske av annonsörer 
som inte verkar intresserade. Sven kommer att ta nya foton av alla styrelse- och kommitté-
medlemmar efter årsmötet. 
Brödtext kommer att gås igenom. 
Peter Lager redigerar, Ale Tryckteam trycker. 
Alla kommittéer måste lämna in till Programhäftet   AA 
 

-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa års programhäfte - Alf visar alla inkomna bidrag, 
Styrelsen väljer ut 4 st av dem som går vidare, MAK väljer ut vinnaren. 

 

7. Verksamhetsberättelse 

-Verksamhetsberättelse 2021 – Det har inte hänt så mycket under året. 
Kan Kerstin Öberg hjälpa oss i år också, med både verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. Barbro talar med henne.  BS 

Beslut: Var kommitté för sig sammanställer text till verksamhetsberättelse. 

 

8. Verksamhetsplan för 2022 
 
Diskussion och genomgång.  
- Planering av vandringar på gång.    LÖ 
- Festkommitté - lokaler bokade för nästa år för Funktionärsträff på Lökeberg 20/1 
Årsmöte 8/2, Sommarfest 14 eller 16/6.    BS 
 
Lokalkommittéernas träffar: 
- Nödinge – lokal bokad     BS 
- Bohus – Semmelfest, OK     GA 
- Älvängen - mannekäng april, i Smyrna    AS 
- Starrkärr – kolla hur det är med deras träff   GA 
- Nol-Alafors - Lucia 9/12, lokal bokad    BS 
- Backavikgruppen - har ingen lokal, kan de vara i Nödinge församlingshem? Lena talar 
med gruppen, lämnar över telefonnummer för beställning av lokal där. LP 
- Arbetsgruppen Äldres hälsa - Ingen HLR ännu, föreläsningar om hälsa? 
- Cirkelgruppen - Kyrkobesök?, körsång, bridge ( inga spelare kvar), samtalsgrupp?    
Barbro talar med KÖ om vilka cirklar som kan komma igång.  BS 

Förslag: Intressanta föredrag, - träffar om ekonomi, - hälsa - ICA kommer nog gärna, -
testamente mm. 
Beslut: Verksamhetsplan ska vara klar innan årets slut 
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9. KPR-verksamheten 
 

Christina informerar och tar upp frågor man arbetar med. 
- Vårdplanering - ”Patienten ska få en bra hemgång ifrån sjukhuset” 
- Personalkök ska finnas på de olika boendena. 
- Problem med telefoner på Garverivägen måste lösas. Har ej fungerat på 4 år, boende kan 
inte ringa från sina rum, router måste installeras, har ej gjorts, - ”man får göra det själv”. 
- Trygghetsboende 
- Samutnyttjande av lokaler 
Informerar även om att ”Fixartjänsten” är tillgänglig för oss som är äldre än 65 år. 
 

10. Vem tar över ansvar för kontakt med Brukarråd o Ale Kontakt och 
Stödverksamhet 

 
Hur går vi vidare, med Brukarråd med flera vakanser, samt Ale Kontakt och Stöd-
verksamhet, även där kommer det att bli vakans. 
Beslut: Avvakta hur det blir med Brukarråden innan vi försöker få in nya funktionärer. 
 

11. Övrigt 
 

-Mejlutskick till telia.com-adresser – Har varit problem vid de senaste utskicken. Sabina 
Brogård, IT-ansvarig centralt, har hjälpt oss att få ut utskicken. Iris har fått en lista på mejl-
adresserna så att nu kan vi själva skicka ut, när det inte funkar centralt. Telia har då bara 
släppt igenom 20 adresser per utskick.    IG 

-Räkenskaper – Revisorn har gått igenom, uppföljningen är OK.  GA 

-Bilersättning – Ersättning låg, 18,50 kr/mil, bensin- och dieselpriser är f n mycket höga, och 
bilersättningen täcker ej kostnaderna. Diskussion                                                         
Beslut: Höj bilersättningen till 25:-/mil, gäller utbetalningar för 2021. 
 
-Storbandsjazz i april – Planeras av MAK, Eva Jalvemyr 
-Julkort förtryckta – söka bidrag till detta – Nej – opersonligt, bättre utan. 
-”Ej SPF-are” på våra aktiviteter – De är välkomna i mån av plats och där SPF Ale ej 
subventionerar. 
- Kondoleanser – 19 st av våra medlemmar har avlidit under året.    LP-- 
Nordiska Folkhögskolan – Anita berättar om intressanta föredrag och föreläsare där, 
kanske kan de komma till oss också? Tipsa Kerstin Öberg – cirkeluppslag?  Något för 
Backaviksgruppen? 

12. Nästa styrelsemöte 
 

Onsdagen den 1 december 2021 kl 9.30, i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


