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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

 
Datum:  1 december 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 

Monika Svensson MS 
 
Ej närvarande: Axel Sager  AS 
  Lars Öst   LÖ 
  
 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Förslag till dagordning 
 
Dagordning enl nedan godkännes.  
-Förra mötets protokoll 
-Rapporter 
-Kommande aktiviteter 
-Planer för övrig verksamhet under våren/hösten- 
-Programhäfte 
-Inför årsmötet (se bifogade planering) 
-Funktionärsträff på Lökeberg 20 januari 
-Internrepresentation i SPF Ale (se bifogade förslag) 
-Nya stadgar för SPF Ale (nya stadgar gäller från 1 jan 2022, där har man även ändrat en 
del i tiderna för föreningarnas årsmöten) 
- Vem tar över ansvaret för kontakter med brukarråden och Ale Kontakt- och Stöd-
verksamhet? Något nytt från kommunen? – Se punkt 3 – Förra mötets protokoll. 
-Övrigt  
 

3. Förra mötets protokoll  
 

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

-Lokalfrågan -Alf har skickat mejl till Tyrone Hansson (TH) och Dennis Ljunggren (DL)   
men ej fått något svar. Alf har talat med TH som försökt hitta lokal, - men det finns ingen!           
Beslut: Alf skriver brev till TH och DL. SPF Ale vill ha tillgång till lokal innan årets slut.  AP 

-Ordförande + KPR-konferens – ingen deltagare från SPF Ale. 
 
-Ansvar för kontakt med Brukarråd och Ale Kontakt- och Stödverksamhet – Intet nytt. 
Frågan kvarstår. Vi avvaktar hur det blir med Brukarråden innan vi försöker få in nya 
funktionärer. 

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

 



 Sida 2 av 4 

 

  

4. Rapporter 

 

-Ekonomi – Gun informerar. F n c:a 51 000 kr i överskott. 
Kostnad för julfest c:a 24 000 kr. Kommande kostnader för Luciafest. 
Beräknat överskott för 2021 c:a 25 000 kr.  
Slutsats: Ekonomin är under kontroll och i balans.   GA 
 
-Medlemsutveckling – F n är vi 758 st medlemmar. Under innevarande år har 30 st begärt 
utträde, 20 st har avlidit, 23 st nya medlemmar har tillkommit. Vi har också 3 st medlems-
ansökningar.      AP 

-Vandringar – Stavgång i Dammekärr fortsätter. Fredagsvandringar fortsätter men planeras 
efter hand. Några nya medlemmar har kommit med på våra vandringar. 

Friskvårdsgruppen planerar vandringarna för 2022. Jan Peter Eldh slutar och Elvy 
Börjesson tar över. Se Gästbok eller Facebook var vandringarna går. AP/LÖ 
 
-Fikaträffar i Älvängen – Sista träffen för 2021 onsdagen den 10 nov. Kommer att fortsätta 
nästa år då Claes-Göran och Agneta Björn tillsammans med ytterligare ett par kommer att 
hålla i träffarna. 
Beslut: Önskemål om preliminär tidplan för träffar att läggas in i Programhäftet.    AA 
 
-Musikquiz 10 november – C:a 40 st deltagare, några kom ej. Intresse finns att ordna fler 
musikquizar, en på våren och en på hösten. Iris tar kontakt med Doris Gustafsson och ber 
om preliminära datum för dessa, för att läggas in i Programhäftet.        IG 
 
-Damevent i Älvängen18 och 22 november – Det blev 2 st ”Event” tack vare stort intresse. 
 24 st + 16 st kom. Litet trångt i lokalen, trevligt men svårt för alla att se och höra.    IG 
 
-Julfest 25 nov – 100 medlemmar deltog, många har tackat och var nöjda! 
2 st lotter/entrébiljett ingick. Vi välkomnades med glögg innan vi satte oss till bords och 
serverades en jultallrik och därefter ris á la Malta och kaffe. Avslutningsvis dragning på 
lotteriet. 
-Tack till Marita, Folkets Hus som höll i allt. Blomma kommer att överlämnas.     BS 

-Julmarknad på Ale torg 27 nov – SPF Ale deltog med lotterier och försäljning av ljuskronor. 
Marknadskommittén höll i allt, avlöste varandra vid bordet. Trevligt! Vinst 1 140:-    AA 

-Postkodmiljonären 29 nov – 5 medlemmar från SPF Ale deltog vid inspelningen av avsnitt 
som kommer att sändas i TV den 15 och 21 januari.       IG 

 

5. Kommande aktiviteter 

-Julmarknadsresa 3 – 5 dec till Husum, Tyskland – Dryga 10-talet resenärer från SPF Ale 
åker med Lilla Edets Buss, covidpass och munskydd erfordras.       IG 

-Lucia 10 dec – Alafors – Nols Lokalkommitté håller i detta. F n c:a 90 anmälda, vi ska ej 
vara över 100 st. Det blir trångt! samt att covidpass för alla då måste kontrolleras.   GA 

-Semmelfest 1 mars – Bohus – Surte lokalkommitté, ev ”Två f d Ador” underhåller? GA 

-Jesu Christ Super Star 13 mars – Fulltecknat, 25 platser, med Resemakar´n      IG 

-Falkenbergsrevyn 27 mars – Få platser kvar, även med Resemakar´n.      IG 
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6. Planer för övrig verksamhet under våren/hösten 2022 
 

-HLR- kurs – Intresse för att hålla kurs finns, minst 10 -12 deltagare, vi får ej komma in på 
Backavik, kanske kan kurs hållas i Bohus, men ej på onsdagar.  MSV 

-Storbandsjazz – Ev april/maj (MAK)    AA 

-Vinkunskap – Eva Jalvemyr har kontakt med Maria (ny medlem i SPF) som arbetat på 
Systembolaget, Maria kan ev kan hålla i en kurs (MAK)  AA 

- Folkhälsovecka i maj – Samtliga kommittéer kommer med förslag till aktiviteter. 

- Besök på LV6 Halmstad – april/maj (SKR)   IG 

- Båtresa och besök i Lysekil – juni (SKR)   IG 

- Resa till Polen – augusti (SKR)    IG 

 

7. Programhäftet 

Ingen extra bearbetning kommer att ske av annonsörer som inte verkar intresserade.   
Sven kommer att ta nya foton av alla styrelse- och kommittémedlemmar efter årsmötet. 
Eva Jalvemyr och MAK ansvarar. Peter Lager redigerar, Ale Tryckteam trycker. 
Alla kommittéer måste lämna in till Programhäftet   AA 

-Fototävlingen för omslagsbilden till nästa års programhäfte – Ej avgjord, MAK kommer att 
utse en vinnare av de 4 st foton som styrelsen lämnade över.  AA 

 
8. Inför årsmötet (se bifogad planering)   

Vi går igenom ”Grovplanering inför årsmötet tisd 8 februari 2022  

-Kallelse till Årsmötet senast 4 jan 2022: Annons i Alekuriren, information på Hemsidan och 
på Facebook. Finns dessutom redan i Programhäftet 2021.   IG/AP 

-Motioner – ska vara inlämnade senast den 11 jan-2022, kommer att informeras om i 
Annons i Alekuriren, på Hemsidan samt på Facebook.  IG/AP 

-Jul-hälsning – ta med datum för årsmöte + tid för inlämning av motioner. IG 

-Föredragningslista – ska uppdateras     IG/AP 

-Valberedningens förslag – lämnas av Doris Gustafsson och Kerstin Öberg DG/KÖ 

-Verksamhetsplan och -berättelse – sammanställs av Alf och Kerstin KÖ/AP 

-Ekonomisk redovisning – Gun ansvarig    GA 

-Revisorsrapport – Lennart Sjöberg ansvarig   LS 

-Årsmötesordförande – Daniel Höglund, RPG, tillfrågas av Alf.  AP 

Beslut: Allt enl ovan ska vara klart till styrelsemötet 13 januari för en sista genomgång.                 
Senast 2 veckor före årsmötet ska - dagordning, valberedningens förslag och andra 
handlingar som ska behandlas på årsmötet finnas tillgängliga på Hemsidan. AP/SSV 

 
9. Funktionärsträff på Lökeberg 20 januari 2022 
 

-Funktionärsträff 20 januari – Lökeberg. bokat med lunch, kostnad 220:-/person.                
Inbjudna funktionärer blir bjudna, medföljande vän betalar självkostnadspris.                     
Alf talar med Axel om uppdatering av listan på funktionärer, listan lämnas sedan över till Iris 
för utskick av Inbjudan.                                      
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Beslut: Samtliga funktionärer kommer att få en inbjudan. Svar med ja eller nej kommer att 
begäras in senast 10 januari 2022.    IG 

 

10.  Internrepresentation i SPF Ale   
 

 Genomgång, diskussion och fastställande av:                                                                              
”Riktlinjer för intern representation mm för SPF Seniorerna Ale”    Bil 1 

 

11. Nya stadgar för SPF 

Kommer att gälla fr o m 1 januari 2022, man har bl a ändrat en del i tiderna för 
föreningarnas årsmöten, se framför allt sid 9 -10.  

Beslut: Sven Svensson får i uppdrag att lägga ut ”Nya stadgar” på Hemsidan. SSV 

 

12.  Övrigt 

-SPF-material – pärmar med protokoll, handlingar mm, som kan finnas hemma hos tidigare 
aktiva, styrelseledamöter och funktionärer i olika kommittéer, bör samlas in för att förvaras i 
ett gemensamt förråd/lokal där alla våra handlingar och allt övrigt material ska förvaras. 

-Ang förråd/lokal – Se punkt 3: Lokalfrågan.   AP 

-Resor, träffar mm som ordnas – Gun vill ha in blankett med planering, så att hon kan se 
vad som kommer att betalas in, vilket KST-ställe som gäller, samt vilka fakturor som ska 
komma och från vem. .    GA 
 

13. Nästa styrelsemöte 
 

Onsdagen den 13 januari 2022 kl 9.30, i Folkets Hus, Nol. 

. 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 

 

 

 


