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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  3 juni 2020  

Plats:  Prästalund, Starrkärr 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Axel Sager  AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

Tage Svensson TS 

Monika Svensson MSV 

  Lena Petersson LP 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta vårt möte ute i det fria. 

2. Dagordning  

Dagordning godkändes med tillägg på övrigt 

• Medlemsutveckling 

• Dokument från MAK (Marknadskommittén) 

• Mail från Hans Åström 
 

3. Protokoll från de två senaste styrelsemötena 
 

Tidigare protokoll läggs till handlingarna efter uppföljning enl nedan. 
 

- Stöd till kören – Inte aktuellt just nu, Lena håller kontakten med Doris. LP 
- Ale Attitude – Monica har varit i kontakt med näringslivschef Daniela Ölmunger, som 
hänvisar till projektledaren, 9-10 st är fortfarande aktiva i projektet ,som ännu inte är 
avslutat.  Monica håller kontakt och bevakar.   MSV 
- Samarbete med PRO – gav inget     TS 
- Funktionärslista på hemsidan – Måste tillfråga samtliga enl GDPR, litet krångligt. Vi kan 
lägga upp listan på ”vår protokollsida”, men då ej tillgänglig för samtliga medlemmar.  
Beslut: Sven får i uppdrag att lägga upp funktionärslistan på ”vår protokollsida” MSV 

4. SKR: nyrekrytering, aktiviteter i höst  

-.Ang nyrekrytering till SKR-kommittén, diskuterades flera alternativ på SKR-möte 2 juni,  

men inget som var givet. Varför inte lägga ut i Sommarbrevet att vi behöver bli fler i SKR-

kommittén och efterfråga intresserade eller få tips om några?                                                                       

Några förslag kommer upp på dagens styrelsemöte och Monica och Barbro kommer att 

undersöka om intresse finns.                                                                                MSV/BS 

Beslut: I Sommarbrevet lägger vi in förfrågan om tips på eller intresse för att ingå i SKR-

kommittén.      AP/IG        

-Ang nyrekrytering till styrelsen - Diskussion om lämplig kandidat, flera namn – ett namn 

kom vi fram till, Alf går vidare med detta och återkommer.  AP             

-Ang höstens aktiviteter – Det som är aktuellt f n är Polenresan, Klippanvandring  och 

Cabarét på Operan, vi får avvakta restriktioner vad gäller Coronan.                                     --

- Vi tipsar om Pilane Skulptur – inga gemensamma resor planeras, var och en får ta sig till 

Pilane. De tar inte emot grupper. Båtresan till Lysekil i augusti ställs in 
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5. Höstens aktiviteter i övrigt 

 

Tveksamt med höstens träffar: 

• Sensommarträff i Starrkärrs Bygdegård och Höstträff i Nödinge Församlingshem – 

båda träffar med fler än 50 personer,  

• Träffpunkt Backavik – Lokal på äldreboendet stängt för utomstående. 

• Träff med nya medlemmar – enstaka nya medlemmar sedan träff i februari. 

-Fredagsvandringar, dock ej enl program som finns i häftet, är väl det som fungerar, man 

promenerar och håller avstånd, tar sig var och en till samlingsplats, fikar på avstånd. Man 

går in och läser i Gästboken var veckans vandring startar. Tage vill att vi i Sommarbrevet 

lägger till ett telefonnummer att ringa till för de som ej har tillgång till Gästboken. 

Beslut: I Sommarbrev lägg till ett telefonnummer till någon att ringa för information om 

fredagsvandring.     IG 

 

6. Lokalhyror: Något nytt där? 

Inget nytt f n. Det kommer att bli ny förhandling om lokalhyror 2022. Till dess har vi gratis 

lokaler.       TS 

 

7. Föreningsenkät i Ale 
Alf har svarat på enkäten.     AP 
 

8. Fredagsvandringarna  
Se ovan  5 - Höstens aktiviteter 
 

9. Sommarhälsningen – innehåll, utskick 
 
-Innehåll:  

• Litet tips om olika aktiviteter, platser att besöka osv 

• Fredagsvandringar – info med telefonnummer 

• FOTOTÄVLING 

• Aktuellt från SKR 
 
-Utskick diskuterades, när? Efter ny info om Corona? Till samtliga medlemmar eller endast 
de utan mail. Trevligt för alla att få ett Sommarbrev. Kuvert måste beställas om utskick till 
samtliga, Iris beställer kuvert, kopiering och ber Krister skriva ut etiketter. Packas – var? 
Folkets Hus Nol – Barbro undersöker. Packas när? Tryckning klar nästa vecka? V 24 
Iris meddelar när allt är klart för packning.   IG 
Beslut: Brevutskick till samtliga medlemmar. 
 

10.    Fototävlingen 

 

MAK (Marknadskommittén) är positiv till förslaget att utlysa tävling om foto till 

programhäftets framsida. Alf har sammanställt förslag för Sommarbrevet. Hemligt pris 

utlovas! 

11.   Övrigt 

-Medlemsutvecklingen - Vi är f n 790 medlemmar. 27 nya i år, vara 4 anmälde sig i slutet av 

förra året. 19 utträden, 2 avlidna.                                                                                          - 

8 medlemmar har ej betalt efter påminnelser. 
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-Distriktsstämman 4 april – inställdes, röstning via mail. OK 

-Kongress - Material finns att tillgå på nätet. Ställs förmodligen in, röstning via mail? 

-Dokument från MAK – aktiva förslag för medlemsvärvning, främst gällande 50-talister, 

sammanställda av Hans Åström – diskuterades och beslöts att lämna över dokumenten till 

Arbetsgruppen för Cirkelaktiviteter.    AP                                                                                          

-Mail från Hans till Tage – Ang Ale Kommuns hantering av Coronapandemi, Tage läser upp 

detta. Hans har gjort en sammanställning om hur vi i Ale har hanterat coronapandemin 

organisatoriskt och hur företag i kommunen ställt upp. Bra sammanställning och bra att få 

se att i Ale har det skötts bra! Bör skickas ut i mailutskick till medlemmarna. Något positivt!.

      

 

12.   Nästa styrelsemöte 

 

Tid och plats meddelas senare. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


