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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  3 oktober 2018 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Owe Dafgård  OD 

Ej närvarande: Monica Svensson MS 

  Doris Gustafsson DG 

 

Inbjudna till dagens möte:  

Lena Thorén, LT, sammankallande i Valberedningen,  

Eva Jalvemyr, EJ, sammankallande i Marknadskommittén 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2018-09-12 godkändes. 

 

§4 Utvärderingar, Kalendarium, mm  

• Kören startat – inga kommentarer 

• Hörselföredrag – Tas upp vid nästa styrelsemöte  MS 

• Backavik – Endast 10 deltagare vid mötet 25/9. Sven Pettersson inbjuden. 

Vi behöver kanske påminna om dessa träffar via mail.  AS/IG 

• Damevent – 48 st nöjda deltagare   EJ/LT 

• Fredagsvandringarna – Positivt med mailutskicket förra fredagen, fler deltagare än van-

ligt. Vi gör mailutskick denna fredag och fortsätter med detta framöver, behövs kanske 

påminnelser.     AS/IG 

• Lokal för spanskakurs – Glasbruksmuseet, Nödinge Församlingshem, Lokaler i 

Nödinge (PRO:s)? , Tage undersöker   TS 

• Lokal för styrelsemöte 14 nov – Barbro undersöker  BS 

• Bridgen startar 18/10 – 21 st deltagare. Lokal Repslagarmuséet Surte, Ale Golfklubbs 

bord lånas. 

• 30/11 kl 16.00-19.00 Julmarknad i Alafors Fabriker.  Bouleklubben öppen.  

SPF bör deltaga.  Gun bokar plats för SPF.   GA 
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§5 Medlemsmatrikeln 

Beslut: På grund av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter vi Matrikeln med ett 

programhäfte utan medlemsförteckning. Häftet ska innehålla program, information om före-

ningens verksamhet,  våra medlemsförmåner , annonser, uppgifter med namn på styrelse och 

funktionärer i de olika kommittéerna. 

 

 

§6 Marknadskommitténs uppgifter 

• Utveckla samarbetet med våra sponsorer och annonsörer samt verkar för att föreningen 

frekvent uppmärksammas i hela kommunen. 

• Ta fram ett programhäfte enligt §5, som skickas ut till alla medlemmar. 

• Representera föreningen på mässor, marknader och andra event. Närmast är Julmark-

naden i Alafors och kanske i Surte aktuell. 

 

§7 Föreningsutveckling 

För att locka nya generationer seniorer måste vi hela tiden vara öppna för nya idéer och ut-

veckling av föreningen. Detta gäller på kort sikt men också i grunden hur får vi med oss 50-

talisterna. 

Beslut: Vi ska tillsätta en idé- och utvecklingsgrupp. Den ska bestå av några från styrelsen 

och några utanför. Kerstin Ö ska vara sammankallande. Axel skaffar idématerial från förbundet 

och Eva Jalvemyr från Hisingen. Gruppens sammansättning fastställs på nästa styrelsemöte 

14/11, då vi också diskuterar gruppens uppgifter. 

 

 

§8 Medlemsrekrytering 

Lägesrapport 2018-10-03. Totalt 766 medlemmar.  

Vi har ungefär lika många medlemmar 2018 som 2017. 

Målsättningen är att behålla det antalet medlemmar. 

• Vi får inte många nya medlemmar i åldersgruppen  65-68 år.  

• 60% av våra nya medlemmar (30-35 st per år) är i åldern 70-75 år. 

Styrelsen bedömer att rekryteringen i dagsläget fungerar bra: många bra och populära aktivi-

teter, information genom mail- och brevutskick, bra och aktuell hemsida, artiklar  i Ale Kuriren 

samt positiva, nöjda medlemmar som värvar nya medlemmar. 

• Vi bör satsa på åldersgruppen 68+, - hur få med 50-talisterna?  

 

§9 Valberedning och funktionärsrekrytering 

• Val som görs av årsmötet: Styrelse, Revisorer, Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

och Valberedning. Övriga funktionärer utses formellt av Styrelsen. 

Vad gäller övriga funktionärer måste Styrelsen och Valberedningen hjälpas åt att hitta sådana. 

Några namn finns förslag på, dessa kommer att kontaktas. 

Beslut: Några ur styrelsen (beslut på nästa styrelsemöte) har kontakt med Valberedningen, 

hjälper till med att få fram namn på nya funktionärer.  
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§10 Årsmötesplanering 

Axel delar ut blankett ”GROVPLANERING INFÖR ÅRSMÖTET 6 FEBR 2019” 

Vi går igenom denna, med datum för de olika delarna samt vem som är ansvarig. 

Vi kommer att arbeta med denna fram till årsmötet. 

 

§11 Övrigt 

• Ale Kontakt- och Stödverksamhet firar i år 30-årsjubileum. 125 personer från Kyrkan, 

SPF, PRO, RK deltar, de besöker sjuka, ensamma, gamla och kan t ex hjälpa till 

vid  läkarbesök. För att belöna funktionärerna bjuds de varje år på en 1-dagsresa.  

SPF bidrager varje år med 1000 kr till Stödverksamheten. 

Beslut: För att fira Ale Kontakt- och Stödverksamhets 30-årsjubiléum kommer SPF i år att 

bidraga med 2000 kr. I fortsättningen ger vi årligen samma summa. 

• Juridik för Seniorer – Bordlägges. 

• Facebook – Hans Åström har tidigare administrerat denna sida som nu är nedlagd.. 

Vi försöker hitta en lämplig funktionär som kan ta hand om denna sida. 

• Förråd – Tage ska kontrollera hur det är på Seniorboendet.  TS 

• Axel har fått mail från Gunilla Poppe, Nils Poppes fru, som vuxit upp i Nol, med erbju-

dande om en föreställning ”Nils Poppe, gycklaren och människan”. Den innehåller ett 

bildspel samt sång och musik av sonen Thomas Poppe. Diskussion om att ha separat 

föreställning alternativt underhållning på ett månadsmöte eller sommarfesten? 

Axel har kontakt med Gunilla Poppe, vi funderar på hur vi lägger in den. 

Beslut: Festkommittén funderar på erbjudandet. 

 

§12 Nästa styrelsemöte   

 

 Onsdagen den 14 november kl 9.00  Lokal meddelas senare. 

 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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