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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  7 december 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

Barbro Sjöberg BS 

  Monika Svensson MSV 

  Anita Algers   AA 

Christina Karlsson CK 

Filip Alm  FA 

Ej närvarande: Gun Andersson GA 

Lars Öst  LÖ 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-KPR 

-Stievens Glashytta 3 november 

-Lorensbergsteatern 6 november 

-Ullaredsresan 8 november 

-Damevent Tjuvkil 17 november 

-Julmarknad Kinnekulle 18 november 

-Julmarknadsresa till Tyskland 24 november 

-Julbord 24 november   

-Säkrare seniorer i Nödinge 28 november 

 

Kommande aktiviteter 

-Lucia 9 december 

-Besök på Riksarkivet 18 januari 

-Lökebergsträff 17 januari 

-Stickcafé? Slöjd? 

-Erbjudande från PRO Nödinge och Bohus om tillgång till lokal 

-Uppdatering av arbetsordningen 

-Förberedelser inför årsmötet (verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, boka lokal, 

valberedningen mm) 

Ansökan om statsbidrag – redovisning  

-Mötesplatser i Ale 

Övrigt 
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3.   Förra mötets protokoll 

  

-Föredragsserie om hjälpmedel – Monica har varit i kontakt med Kerstin Boge, som har en 

idé om samtalsgrupp, som riktar sig till medlemmar med hälsoproblem. Planering efter 

helgerna, 11-12 januari 2023. Mindre lokal?  Aktivitetshuset i Älvängen lokal för c:a 30 

personer? Bohus lokal för c:a 8 st personer. Monica kollar.  MSV 

-Fikaträffar mm – Aktivitetshuset i Älvängen. MAK (Marknadskommittén) undersöker och tar 

hand om detta.     AA 

-Medlemsträffsvärvning – Alf deltog i årets sista styrelsemöte för distriktet. Diskussion om 

utdelning av årets överskott. 40 000 kr redan utdelat. SPF Ale kommer att få 11 000 kr för 

värvningskonserten med David Carbe.     AP 

-Medlemsutveckling – Krister Sjöstrand har slutat som medlemssekreterare och Ann-

Kerstin Alm har redan tagit över.    AP 

-Mailadress –  ale@spfseniorerna.se  Fr o m 1 januari 2023 är detta vår nya officiella 

mailadress.      AP 

-Årsmötet 7/2-23 – OBS! Lokal bokad i Medborgarhuset Ledet, Alafors 17.00.      

Lokal i Nödinge Församlingshem avbokas    BS 

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

 

4.  Rapporter 

 

-Ekonomi – Ekonomin är god!  

Julbord, kostnad c:a18 000 kr, redovisning ej klar. Lucia – ej redovisad.  

Diskussion om balanserad förlust, ev kan vi behöva betala tillbaka del av det bidrag som vi i 

år fått från socialstyrelsen.     AP 

Beslut: Ekonomi är god. Vi föreslår vår kassör och revisor att bokföra en balanserad förlust 

för en ev återbetalning av bidrag från socialstyrelsen.   

 

-Medlemsutveckling – F n är vi c:a 760 st aktiva medlemmar, David Carbe-konserten gav 

SPF Ale många nya medlemmar.    AP 

 

-KPR-information – Christina informerar från senaste KPR-mötet den 5/12. Flera politiker 

deltog bl a Mikael Berglund, kommunalråd, Åsa Fredriksson MAS (medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) samt Tyrone Hansson, socialnämndens ordförande. Dessutom deltog 

sekreterare Anna Rutberg.  

Anna Rutberg och Tyrone Hansson kommer i fortsättningen att delta i samtliga KPR-möten 

under 2023, (möten redan bokade). 

-Politiker – tjänstemän kan i fortsättningen bjudas in till KPR-möte för att svara på eller 

informera om frågor ställda av KPR. 

-Info bl a om att ”hemtjänst index” för vår kommun är mycket lågt.  

Kommentar - Ale Kommun svarar ej på frågorna p g av att ”det är alltför tidskrävande”. 

-Planering för ”Särbo”, tomt klar uppe vid Jennylund, Bohus – inflyttningsklart 2029 enl plan. 

-Ale kontakt- och stödverksamhet – 7 anställda i kommunen för denna. Dålig information 

om Mötesplatser i Ale - ”info blad” på biblioteket, med info om aktiviteter i olika kommun-

delar (borde lämnas ut till hemtjänstbrukare). Hur många nås av denna information? 

Beslut: Informera om ”info-blad” på vår Facebooksida.  AA 

 

-Fredagsvandringarna – Lars ej närvarande. Spontanvandringar, se gästboken. AP 

 

mailto:ale@spfseniorerna.se
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-Stievens Glashytta 3 november – Fåtal deltagare. 

-Lorensbergsteatern 6 november – 10-tal medlemmar från SPF Ale, i samarbete med  

Lilla Edets Buss och flera andra föreningar. 

-Ullaredsresa 8 november – Ingen info! 

-Damevent Tjuvkil 17 november – 15 deltagare inkl mannekänger. Trevligt! 

-Julmarknad Kinnekulle 18 november – Fåtal från SPF Ale. 

-Julmarknadsresa till Tyskland 24 november – Alltför få anmälda, inställd! IG 

-Julbord 24 november – C:a 130 st deltagare, mycket nöjda, god buffé serverades av 

Marita med personal. Lotterier med fina vinster. Kostnad c:a 18 000:- BS 

-Säkrare seniorer Nödinge 28 november – 15 st deltagare, ev ny kurs till våren. 

Beslut: Lägg ut i ett kommande mailutskick att vi önskar ”intresseanmälan” inför  

ytterligare en kurs till våren.    MSV/IG 

 

5. Kommande aktiviteter 

 

-Julmarknadsresa till Rostock 7-9 december –  samarbete med Lilla Edets Buss och flera 

andra föreningar.      

-Lucia 9 december – Eva Alklev Jönsson ansvarig, 114 st anmälda. IG 

-Besök på Riksarkivet 18 januari – Fullt! 

-Lökebergsträff 17 januari – Träff med våra funktionärer, lokal bokad. Funktionärslistan 

uppdateras av Filip, som tar kontakt med sammankallande (SK) för att fastställa vilka som 

är aktiva. Inbjudan kommer att skickas per mail, sista anmälningsdag 7 januari.  

C:a 60 platser, medföljande till funktionär, i mån av plats, betalar 250:-    BS  

Beslut:  Inbjudan till funktionärsträffen på Lökeberg via mail.                                

       

-Stickcafé? Slöjd?–  Finns redan en grupp som stickar. SPF Ales slöjdgrupp på Björkliden 

har få deltagare, några kommer dessutom att sluta. Informera i ett kommande utskick om 

slöjdgruppen och att man träffas på torsdag förmiddag, varje vecka. Be intresserade att 

skicka in intresseanmälan, kanske ny grupp kan bildas och göra så att denna aktivitet 

kommer att finnas kvar. Alf kommer att besöka slöjdgruppen den 8 december. 

Kanske ska vi undersöka intresset för övriga cirklar - Stickcafé och spanska? - väva hos 

PRO i Bohus? 

Beslut:  Lägg ut i ett kommande utskick att lokal med slöjdgrupp finns, intresse meddelas 

till Alf per mail eller telefon . Övriga intresseanmälningar?  AP/IG 

 

6. Förslag till ny distriktsindelning  

 

Alf har varit på ordförandekonferens i Vänersborg och träffat och diskuterat förslag till 

distriktsindelning med flera föreningar, de flesta var inte direkt intresserade. Vårt distrikt  

(Norra Älvsborg) har en anställd + lokal - vad händer med dessa vid ny distriktsindelning? 

Till varje styrelsemöte i distriktet under hela 2023, kommer några ordförande från våra 

föreningar bjudas in. 

Distriktsindelningen kommer att tas upp på distriktets årsmöte i april. AP 

 

7.    Erbjudande från PRO Nödinge och Bohus om tillgång till lokal 
  
-I Nödinge erbjöds en ”skrubb” mitt inne i PRO:s lägenhet. Inte intressant! 
-I Bohus erbjöds ett förrum mellan expedition och hall. Lagom utrymme men ej bra, då det 
fungerar som genomgång. 
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- I Bohus Centrum finns ett sammanträdesrum, som idag används som cykelrum och 
förråd, lagom stort och med egen ingång – skulle kunna fungera för oss. 
-I Älvängen finns ett f d SPF- bibliotek i aktivitetshuset, lagom stort, det borde fungera. 
  
Diskussion: 

Christina tar upp frågan i KPR, samt kontaktar ansvarig för vårt ”förlorade bibliotek”. 
 
 

8. Uppdatering av arbetsordning 

 

Arbetsordningen i stort sett klar, bara småjusteringar kvar.   AA 

 

9. Förberedelsen inför årsmötet  

 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan genomgång. 

-Verksamhetsberättelsen kan göras något kortare. Ev kan bilaga om KPR-verksamheten 

bifogas till rapporten. 

-Verksamhetsplanen - datum för några träffar kommer att ändras samt viss ändring i text. 

Beslut: Lämna synpunkter till Alf. 

 

-Boka lokal – Lokal årsmötet redan bokad, Medborgarhuset, Ledet.  BS 

 

-Kallelse till årsmöte - Annons i Alekuriren, mail och på Hemsida, samt på Facebook. 

Allt innan jul. Ej kallelse per brev.    IG 

-Mötesordförande – Fråga Claes-Hugo Larsson.    AP 

 

10. Ansökan om statsbidrag - redovisning  

 

-Ansökan om statsbidrag - redovisning – Blankett finns f n ej klar. Ska redovisas  

I mars. 

11. Mötesplatser i Ale 

 

-Mötesplatser i Ale – Info-blad finns på biblioteken och på ”mötesplatser för seniorträffar” på 

kommunens hemsida. Även info om Yttre hemtjänst (f d Fixartjänsten). 

Se 4. Rapporter – KPR. 

 

12.  Övrigt 

 

-Ang David Carbe-konserten – dålig information bl a om våra aktiviteter och våra olika 

kommittéer. Vid nästa konsert – visa information på storbildsskärm och ha koll på vilka som 

kan ställa upp och svara på frågor.    AA 

 

 

-Kommunfullmäktigemöte 12 december - fråga om lokaler, bl a kommunens, för uthyrning 

till föreningar, kommer att tas upp på detta möte.  

-Möteslokaler – vilka kan SPF hyra och till vilken kostnad? Taxa 1?  

-Ale Kulturrum som vi tidigare har kunnat boka gratis, kommer vi nu att få hyra för en 

kostnad av 200:-/tim. 
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-Hur boka aktivitetshuset? Mycket är oklart när det gäller lokaler – vilka vi kan boka, hur och 

till vilken kostnad? 

Alf kommer att försöka närvara vid kommunfullmäktigemötet på måndag, det är bra om 

någon mer kan åka med.      AP 

Vi får ställa frågor på allmänhetens frågestund – 20 min. 

 

13. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 11 januari 2023, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


