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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  5 mars 2020  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Tage Svensson TS 

  Lena Petersson LP 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

  Monica Svensson  MSV 

  Börje Hermansson BH 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

 

Styrelsens protokoll 2020-02-11 godkändes efter uppföljning enl nedan.. 

• Lotteritillstånd – Alf har fått tillstånd som gäller t o m14/2-23. Lämnas över till Iris för att 

förvaras tillsammans med protokoll.             IG 

• Ang ansökan av aktivitetsstöd – Iris har fått blanketter och info av Kerstin.         IG 

• Kondoleansbrev – Lena har tagit över detta ifrån Doris, har även varit i kontakt med 

Krister Sjöstrand.                LP 

• Ekonomipunkt på varje möte – Se § 7              GA 

• MiRiaM –Behörighet i medlemsregistret - Krister Sjöstrand, Sven Svensson och  

Iris Gustafsson.  Läsbehörighet – samtliga styrelseledamöter.             AP 

   

§4 Rapporter 
 

• Ullaredsresa 17/2 - Full buss. Viss förlust – Moms tillkom på fakturan.             GA 

• Nya medlemmar 18/2  - Trevligt! Mycket prat runt borden. Förslag på nya cirkelaktivi-
teter från deltagarna har överlämnats till Doris och Kerstin att jobba vidare med. 
Kostnad 2.094 kr. varav lokalhyra 150:-                 GA 
Nästa träff för Nya medlemmar planeras i oktober 2020.             

• Peoria Jazzband 23/2 – Fullt. Jättebra! Bättre lokal än vid tidigare tillfällen. 

• Semmelfest 25/2 – 132 st betalande. Bra underhållning men alltför hög ljudnivå, sänk-
tes efter påpekande. Önskemål om att vi ska berätta om kommande aktiviteter på våra 
träffar. 
Vinst 1.700 kr.                    GA 
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• Backavik 26/2 – Mycket bra! Daniel Holmbom från Ale Kommun talade och informerade 
om krisberedskap. 

• Postkodmiljonären 3/3 – Inspelningen inställd p g av coronaviruset. Nya datum har er-
bjudits de som var anmälda till denna inspelning.               IG 

 
§5 Kommande aktiviteter 
 

• Falkenbergsrevyn 6/3 – Fullt. 26 platser. 

• Reseträff Helsingfors 10-12/3 –F n 19 st från Ale delar buss med Kareby, Diseröd. 

• Vinkännedom 18/3 - Lokal ändrad, från Alafors Bouleklubb till Bohus Servicehus.  
16 anmälda - platser kvar. 

• Madeiraresan 22-28/3 – Flera avbokningar. Tveksamt om Rolfs Buss hämtar i Ale. 
Inger Sjölund undersöker andra möjligheter, Lilla Edets buss? 

• Backavik 25/3 – Bo Björklund berättar och visar bilder på temat ”Bondesamhället i 
backspegeln”. 

• Fredagsvandringar 3/4 – Planerade vandringar start 3/4. Se programhäfte o Hemsida. 

• Mannekänguppvisning 6/4 – Mailutskick med Inbjudan kommer att göras i början av  
vecka 11.                  IG 

• Storbandskonsert 26/4 – Ale Teaterlokal ska vara klar 12/4, alltså klart för Tranemo 
Storband 26/4. Inger Öhrn, RK, håller i ”mingelmaten” och sköter garderoben. Eva 
Jalvemyr har tryckt upp blad att skicka med i programhäftet. Eva kontaktar SPF i Lilla 
Edet och Skepplanda m fl. Kommer också att sätta upp affischer vid pendelstationerna 
och på flera ställen i kommunen. 

• Klippanvandring 28/4 – Fulltecknad med utökat antal platser, 30 st, ytterligare några 
står kvar på väntelista. 

 
§6 Programhäftet 
 
Alf redovisar. Diskussion. Tryckning klar i början av vecka 11. Packning i Nols Folkets Hus. 
Iris har kuvert och etiketter, extrablad till de utan mail redan istoppade i kuverten. 
Gun hämtar blålådor att packa brev i för att posta. Alf, Gun och Lena från styrelsen samt några 
från Marknadskommittén packar. 
Beslut: Packning sker 13/3 kl 9.00 i Nols Folkets Hus.   
 
§7 Ekonomi 

 

Gun delar ut och går igenom resultatrapport och kommenterar. 

Kostnader :   7.000 kr -- Årsmötet   

2.000 kr -- Ale Kontakt- och Stödverksamhet  

1.572 kr -- KPR 

     150 kr – Lokal – Församlingshemmet i Nödinge 
 
§8 KPR 
 
Tage informerar bl a om brev som inkommit från Ann-Kerstin Alm ang stängning av Bohus 
Vårdcentral. Ska ske 31 maj. Praktikertjänst har ansvarat för denna VC. Brevet skickas vidare 
till Kommunledningen. Vår KPR-representant Hans Åström har reagerat och sammanställt en 
skrivelse och skickat även denna till Kommunen. Några.från Kommunen har svarat på insända 
brev. Patienter listade i Bohus ska kunna flyttas över och tas om hand av Nödinge VC, 
detta enl chefsläkare Tina Holmgren. Nödinge VC.          TS 
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§9 Övrigt 
 

• Medlemsstatistik 3/3-20 – Utöver 793 medlemmar har vi nu 12 st medlemsansökningar, 
alltså totalt 805 medlemmar. 

• SKR-kommitté, kommittéansvarig – Axel ej närvarande. Tas upp nästa möte. 

• Vårt e-mailkonto – alespfseniorerna@gmail.com – Kan ligga kvar hos Axel. 

• Distriktsstämman 4 april –Alf har anmält Alf, Barbro, Monica, Iris, Sven Svensson, Eva 
Jalvemyr, Claes-Göran Björn och Ingela Grund.  Diskussion, bl a om samåkning i bil. 
Vi bör anmäla ytterligare 1 person. Lena Petersson tillfrågas och tackar ja. 

Beslut: Alf anmäler även Lena Petersson.       AP 

• Inbjudan till nästa styrelsemöte –Ulrika Johansson, från  Ale Kommun, Äldreomsorgen, 
har tackat nej till Tages inbjudan till styrelsemötet i april, Ulrika ska komma för att infor-
mera om ”nytt reglemente för brukarråd”. Diskussion, bjud in Ulrika till mötet i maj?  
Ska brukarråden bjudas in samtidigt?  
Vem ska bjudas in till aprilmötet? Diskussion. Krister Sjöstrand, kanske Sven Svens-
son?  

Beslut: Tage bjuder in Ulrika Johansson till styrelsemötet 13 maj.        TS 
Alf bjuder in Krister Sjöstrand och Sven Svensson till styrelsemötet 8 april.    AP 
 

• Byte av dag för styrelsemötet i juni. 3 eller 17 juni? – Efter de svar Alf har fått in så 
beslutas att nytt datum för mötet blir den 3 juni. 

• Ansvar för sammanställning av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, nästa års 
programhäfte (brödtexten) – Diskussion. Funderingar.  

Beslut: Styrelsen ska ansvara för brödtexten. 
 

• Ansvar för Funktionärslista för vår hemsida och för nästa års programhäfte – Axel har 
ansvarat för att uppdatera Funktionärslistan inför 2020.  

Beslut: Axel bör hålla i detta även i fortsättningen.           AS 

• Fråga från Birgit Fagrell om föredrag/informationsträff om ”synen och våra ögon” –  
Barbro, som är medlem i Glaukomföreningen i Göteborg, har flera broschyrer, hon har 
även lyssnat på föredrag med flera bra föreläsare. Barbro får i uppdrag att ta kontakt 
med Birgit Fagrell för att gå vidare med detta.             BS 

 
 
§10 Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 8 april kl 9.00 i Nols Folkets Hus. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 
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