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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  4 maj 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Anita Algers   AA 

Barbro Sjöberg BS 

Lars Öst  LÖ 

Christina Karlsson CK 

Filip Alm  FA 

  Monika Svensson MSV 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

2. Dagordning 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter: 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-Distriktsstämman 9 april 

-Ölprovning 13 april 

-Inställda resan till Brandmuseet 19 april 

-Bjudresa med båt 

-Bilrallyt 27 april 

-Fredagsvandringarna 

-KPR-information 

-Skrivelse till kommunen om uppsagt avtal  

Kommande aktiviteter: 

-Vinkännedom 4 maj  

-Akvarellmuseet 10 maj 

-Träff med 85+ 12 maj 

-Folkhälsoveckan 16-20 maj 

-Göta Kanal med PRO 18 maj 

-Karta o Kompass 23 maj 

-Skärgårdskryss 8 juni 

-Erbjudande att följa med på SPF Skepplanda på båttur till Marstrand 

-Sommarfesten 30 juni 

Övriga kommande aktiviteter 

Artikel i Alekuriren om lokaler mm 

Ansökan om bidrag från distriktet 

Ansökan om statsbidrag 

Övrigt 
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3.   Förra mötets protokoll  

-Tillgång till protokollsidan löst. Sven har lagt alla protokoll på en länk åtkomlig för våra 

medlemmar. Funktionärslistan borttagen från protokollsidan, dvs ej åtkomlig för alla 

medlemmar. Iris ska lägga ut ”länken” i ett kommande utskick.  IG 

Filip uppdaterar funktionärslistan 2 ggr/år, skickar ut till styrelsen.  FA 

Iris skickar ut protokoll till styrelsemedlemmarna, och först efter att protokoll är justerat och 

underskrivet läggs det ut på hemsidan av Sven, åtkomligt för alla.  

Beslut: Protokoll på Hemsidan först efter att det är justerat och påskrivet.  SSV 

 

-Ansökan om statsbidrag 73 000:-. Ansökningstiden gick ut den 18 mars, Alf har försökt ta 

reda på när beslut tas om godkännande, - svar  man ska fatta beslut under våren.

      

- Inbjudan till styrelsemöte - inget svar från Mac Lundquister på inbjudan, ny inbjudan till 

hösten. Mac Lundquister kommer att sluta, vi bjuder in efterträdaren. IG 

Beslut: Föregående protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

 

4.  Rapporter 

-Ekonomi – Faktura från ICA för catering i samband Tranemo Storbandskonsert har ej 

kommit. Ekonomi ser för övrigt bra ut. 

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.    GA 

 

-Medlemsutveckling – I år 13 st nya och 12 st utträdda medlemmar och 3 st avlidna. 

F n är vi 753 st medlemmar och vi har 2 st medlemsansökningar.  AP 

Vi har 19 st medlemmar som ej betalat in årsavgifen. SPF centralt kommer idag, 4 maj, att 

avluta deras medlemskap. 

Nästa år kommer medlemsskapet att avslutas redan 1 april.  

Positivt: Vi behöver ej längre betala in årsavgift för de medlemmar som avslutar sitt 

medlemskap. 

 

-Distriktsstämman den 9 april – Underhållning – Ukeleband spelar och sjunger.             

Fråga om bidrag till lokalföreningar tas upp. Positivt – vi kommer att få bidrag. 

SPF Ale har sökt bidrag från distriktet med 9 000 kr till vår Folkhälsovecka. Kommer att tas 

upp på styrelsemötet för distriktet, Alf påminner Claes Hugo om detta. 

 

-Ölprovning 13 april – Ej fullt! 17 anmälda, 3 avbokade, visning och historia om bryggeriet, 

samt provsmakning av flera aktuella sorter. Avslutas med gulaschsoppa och trevligt 

umgänge. 

 

-Brandmuseet Höljebacka 19 april  – Inställd resa  p g av alltför få anmälningar. 

 

-Bjudresa med båt 12 april och 19 april – 12 april båtresa i skärgården, med kaffe o fralla,  

lunch, dragspelsunderhållning samt info av Resemakar´n. Blåsigt men trevligt.  IG 

19 april – ingen båtresa ut i skärgården, ”motorhaveri”, båt still vid bryggan med mat och 

viss info av Rekåresor. Underbart väder – ”satt på övre däck inplastade”! Tråkigt!         AP 

 

-Bilrallyt 27 april – Bra väder, ”nya” vackra vägar, som man inte brukar köra, många vit-

sippor kantade vägen, kluriga frågor samt övningar. Synd att inte fler vågade sig ut!       

Svar på frågorna ligger ute på Facebook. Pris kommer att delas ut. 

Vinnare Inger och Conny Svensson! Grattis! 
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-Fredagsvandringarna - Prästalund 29 april – poängpromenad, en kort variant runt 

stugorna, en genom skogen, fullt med vitsippor, vårlök och fågelsång. C:a 40 deltagare. 

Egen fika i solen! Efter rättning av samtliga tipsrader, prisutdelning. Prisbordet dignade av 

diverse grönsaker och frukter, alla fick med sig något hem! 

1:a pristagaren, Eivor Lerjestedt,  valde ett blomkålshuvud.  

 

-KPR-information – Nästa möte 9 maj. Alf är inbjuden att som åhörare delta i mötet. Vi vill 

att han även ersätter Christina, som inte kan delta den här gången. 

Christina informerade om aktuella frågor att tas upp. Bidrag till Brukarråden f n 6 000:- /år, 

KPR vill ha en höjning till 12 000:-/år. Kvitton skickas till kommunen, som f n betalar ut tills 

man fått ut 6 000:-. 

Äldrepedagoger och aktivitetsvärdar – vilka är de? Och var är de placerade?      CK  

 

-Skrivelse till kommunen om uppsagt avtal att gratis hyra lokaler – Kommunjurist har svarat 

- ger inget. Kommer ej att tecknas nytt liknande avtal. Hur blir det med brukarråd mm där 

SPF deltagit.       AP 

-Artikel i veckans Alekuriren om lokaler mm - handlar om kommunens uppsagda avtal med 

pensionärsföreningarna om fortsatt gratis hyra av lokaler i kommunen. AP 

-Lokalbehov - Alf har, på förfrågan från Hans Åström, KPR, gjort en sammanställning av 

vårt behov av lokaler för olika aktiviteter under ett helt år. Kommer att tas upp på nästa 

KPR-möte.      AP 

 

 

5. Kommande aktiviteter 

-Vinkännedom 4 maj – 27 st anmälda, 2 st sjuka.   IG 

-Akvarellmuseet 10 maj – f n 17 st anmälda, liten buss från Lilla Edet. IG 

-Träff med 85+ 12 maj – f n 30 st anmälda. Blomma/choklad till underhållaren. BS 

-Folkhälsoveckan 16-20 maj – Fåtal anmälda till de flesta aktiviteterna.             

Beslut: Mailutskick med påminnelse - man behöver anmäla sig till aktiviteterna. .IG 

 

-Göta Kanal med Skepplanda PRO 18 maj – Mailutskick med inbjudan gjord, vet ej om 

några anmält sig, - ligger mitt i vår Folkhälsovecka. 

-Karta och Kompass 23 maj – inget större intresse. 

-Fredagsvandringarna –  25 – 30 personer/gång. Veckans vandring Lärjedalen c:a 7 km. 

Kommande vandringar Bokedalen och Bergsjön i Risveden. Se Gästbok. LÖ 

-Skärgårdskryss 8 juni – Fulltecknad, med väntelista!  

-Erbjudande om att följa med SPF Skepplanda på båttur till Marstrand 20 maj – i byte mot 

vår resa till Sundsby Säteri 10 maj. Anmälningstid kort, båttur även den under vår 

Folkhälsovecka. Vi kanske kan försöka ”dela resor till hösten” med litet bättre 

framförhållning.     IG 

-Sommarfesten 30 juni – Diskussion – sponsra med viss summa? Barbro tar reda på 

kostnader, därefter bestäms anmälningsavgift. Festkommittén träffas i morgon, 6 maj och 

planerar och funderar på inbjudan, mailutskick + brevutskick till de utan mail.   

Ang medföljande make/maka/vän som ej är medlem – får komma med i mån av plats. 

De ska i så fall betala fullt pris. 

- Musikquiz 1 juni – i Medborgarhuset med DJ Åke Kronlid. Doris Gustafsson ansvarig. 

- Aletur med Pelle Dalberg – Mailförfrågan skickad, inget svar, ring! Prova till hösten. IG 
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- Lv6 ej aktuellt nu. Kanske ”flyget” i Katleberg är ett alternativ för våra manliga medlemmar. 

- Backaviksträffar – gruppen vill ej byta lokal, avvaktar tills hösten. 

6. Ansökan om statsbidrag 

SPF Ale har sökt bidrag på 73 000:-,vi har ännu inte fått något svar om att beslut fattats.om 

sökta bidrag.      AP 

 

7. Övrigt 

-Kommunpolitikerutfrågning - SPF Skepplandas ålderismgrupp, kommer att bjuda in 

politiker för utfrågning inför valet – Kanske kan SPF Ale få vara med?  

-Lena Thorén, SK (sammankallande)  i SKR-gruppen kommer att sluta – Alf talar med 

Lillemor Strandberg om att ersätta Lena som SK. Nya medlemmar till SKR-gruppen 

kommer att behövas.     AP 

-Fikaträffar i Älvängen diskuteras – MAK, Claes-Göran Björn, höll tidigare i fikaträffarna i 

aktivitetshuset, har ej kommit igång igen. 

Kommunen kommer troligen att öppna cafeterian i Seniorcentret, och vill ha hjälp av 

pensionärsföreningar att hålla öppet 2 vardagar/vecka. Kommunens personal kommer att 

hålla öppet övriga 3 vardagar/vecka. SPF Ale har ej blivit tillfrågade, svårt att binda upp sig 

för bestämda dagar. 

-Nya aktiviteter – Diskussion. Matlagning för herrar i mindre grupper. Var? Vem håller i det? 

Anita rekommenderar en app, som är lätt att följa ”Matfröjd”. 

-Taekwando – kanske bjuda in instruktör för att berätta litet om ”självförsvar” för äldre. 

-”Om kriget kommer” – förfrågan från medlem om en kurs – bl a om ”vad jag bör packa i 

min väska”, om vi måste evakueras. Kommunens säkerhetschef kanske kan svara?         

Var finns skyddsrum i Ale, hur många räcker de till? Flera frågor att ta upp. 

-Lathund för Miriam och webben – Alf har bett Krister Sjöstrand och Sven Svensson att 

hjälpa oss med det. Krister har lämnat över en mycket bra sammanställning.  AP 

    

8. Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 1 juni 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


