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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  6 maj 2020  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

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 första videomöte. 

2. Dagordning - förslag 

- Stöd till kören     
- Ekonomi     
- Mail från distriktet ang mailadresser och mobiltel.nummer 
- SKR: sammankallande och ny funktionär  
- Fredagsvandringar 
- Distriktsstämma 
Dagordning enl ovan godkändes. 
 

3. Föregående protokoll 
 
-Ang inbjudan av Ulrika Johansson, Ale Kommun, Äldreomsorg, hon skulle bjudas in till 
majmötet av Tage. Tage har ej tagit kontakt eftersom allt med KPR-möten och övriga 
möten har ställts in. Vi avvaktar tills hösten.   TS 
 
- Ang Birgit Fagrells fråga om föredrag/informationsträff om synen – Barbro Sjöberg har 
varit i kontakt med Birgit, de har bestämt att eftersom Barbro är medlem i Glaukom-
föreningen i Göteborg, kommer Birgit och Barbro tillsammans hålla i detta. BS 

4. Stöd till Kören 

- Lena ställer en fråga om SPF Ale har möjlighet att stödja en ackompanjatör till kören. Det 

behövs när kören ska öva och ut och sjunga på våra äldreboende. F n ingen på förslag, 

Tage ger förslag på dragspelare, men kören vill helst ha pianist eller gitarrist. LP      

Beslut:  SPF Ale positivt till att stödja en ackompanjatör. Lena och kören får i uppdrag att 

komma med förslag.     LP 

5. Ekonomi 

Gun informerar och går igenom:    GA 

- Balansräkning och Resultatrapport, alla har fått detta i utskick. Gun svarar på frågor. 

- Fond för Medlemsvård – denna fond är avvecklad och Gun har skickat in kvarvarande 

medel på denna fond till Radiohjälpen. 

- Programblad – gav ett överskott på c:a 15.000: Alla fakturor betalda. 

- Medlemsavgifter – vi har inte fått betalt för alla medlemmar ännu, efter rundringning till de 

som ej betalt är det 5 st som ej vill fortsätta vara kvar, några har ej gått att få tag i, vi har 
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ingen uppgift om telefon. SPF Ale betalar 180:-/medlem och år till SPF centralt, för de 

medlemmar som ligger kvar i registret, detta ska uppvägas av att vi för nya medlemmar får 

behålla hela medlemsavgiften första året, dvs ej betala 180:- till SPF centralt. 

- Planerade kostnader – Julbord? Blir förmodligen inget i år. 

Slutsats: Vår ekonomi är god – Drygt 30.000:- i överskott. 

 

-Ale Attitude - uppmuntran från SPF – Monica har talat med näringslivschefen, som lovat 

återkomma när det kan bli aktuellt att lämna över något till de ungdomar som varit 

engagerade i Ale Attitude, - kanske ett presentkort från SPF Ale för biobiljetter?  

Beslut: Monica bevakar detta.    MSV 

 

6. Mail från distriktet  

 

Önskemål om att vi ska gå igenom vårt register, ta kontakt med medlemmar för att 

uppdatera med mailadresser och mobiltelefonnummer. Vår förening är den som har flest 

mailanvändare och vi påminner i våra mail- och brevutskick om det viktiga med att hålla 

registret aktuellt. Alla vill inte lämna ut sina mobiltelefonnummer. 

Beslut: Vi nöjer oss med att informera i mail- och brevutskick om att SMS-utskick kan 

göras längre fram och att det då är viktigt att vi har ett mobiltelefonnummer, speciellt för de 

som ej har mailadress.     IG 

7. SKR – sammankallande samt ny till kommittén 

Axel informerar. Diskussion om ny medlem till kommittén, vissa förslag lämnas. Iris tar 

kontakt med SKR-kommittén och förmedlar förslagen innan förfrågning görs. Vi behöver få 

in litet yngre. Vi behöver även en ny medlem i styrelsen. På träff med nya medlemmar 

fylldes lappar i med önskemål och intresse av att delta i olika aktiviteter, kanske någon ny 

är intresserad av att vara med i någon kommitté. Doris tog hand om dessa lappar – kanske 

finns det någon där som är intresserad.                                                     

Beslut: Iris kontaktar SKR-kommittén och återkommer med synpunkter. IG 

8. Fredagsvandringar 

Fredagsvandrarna promenerar varje vecka. I Gästboken kan man se var vandringen går 

och var man träffas. Vandring 1 maj – 18 st deltog, c:a 10 km lång vandring i sol och regn. 

Fredag 8 maj kommer vandringen att gå i Nol, c:a 4 km lång. 

9. Distriktsstämman 4 april 

   

Ställdes in – De som skulle delta har via mailutskick deltagit, fyllt i en svarsrapport följande 

dagordningen, med val av olika funktionärer, tagit del av verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan och revisionsberättelse samt beviljat styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året.  

 

10.  Övrigt 

 

Diskussion om möjligheten att samarbeta med övriga pensionärsföreningar, först och 

främst inom Ale Kommun. Kanske har det kommit in nya medlemmar som kan vara 

intresserade av ett samarbete, t ex i PRO, Gun tycker det är värt ett försök.                 -     
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• Försök att samarbeta med PRO gjordes tidigare gällande Hörselföredragen, 

kontakten togs av Monica men det gav inget. 

• Tips till PRO om Hjärt-Lungräddningskursen gjorde att PRO ordnade en egen kurs. 

• Kontakt tagen med Skepplanda-Hålanda SPF förra året, - vi delade vår Madeiraresa 

med dem, men senare har ingenting gjorts. Alf kontaktar ordförande, Lisbet 

Bengtsson och hör sig för om intresse fortfarande finns.  AP 

• Ale Stöd- och Kontaktverksamhet samt i Brukarråden – där arbetar alla SPF- och 

PRO-föreningar tillsammans med kyrkan och RK. 

• Kontakt med ensamma– Barbro påtalar behovet av att höra av sig till de som är 

ensamma i vår förening. ”Om man inte dör av Corona kan man dö av ensamhet” sa 

en medlem till henne när hon ringde. Kontakten med våra lokalkommittéer för att ”ta 

fram de som är ensamma” har inte gett något?  

• Tage informerar om ”hyran för lokaler i kommunen”, fortsättningsvis gratis om beslut 

klubbas imorgon, 7 maj, vid möte i Kultur- och Fritidsnämnden. Om så sker kommer 

Tage sända ett tack till Sonny Landerberg, som tog tag i detta. TS 

• Axel har arbetat med vår funktionärslista för att få den komplett, så att Sven kan 

lägga in på Hemsidan. Alla som någon gång under året deltar som funktionär ska 

finnas med. Detta berättigar till Inbjudan till funktionärsträff på Lökeberg. I vårt 

Programhäfte finns bara sammankallande i olika kommittéer med. När funktionärer 

slutar eller kommer till under året måste det ändras och meddelas till Sven. 

Beslut: Axel är även i forsättningen ansvarig för att listan hålls aktuell.      AS 

• Kallareberget - Ny natur- och kulturstig i Ale. Axel rekommenderar den,1,5-2 km 

lång, ej lämplig för rullstol, men annars trevlig. Den startar vid Ale Vikingagård.   

Man kan även gå in på Ale Kommuns Hemsida och söka på Natur- och kulturstigar 

för att få tips om trevliga promenader. 

• Beslut: Ta med Kallareberget och info om Kommunens Hemsida i nästa utskick, 

kanske blir det Sommarhälsning som kommer att gå ut till alla, både med mail- och 

brevutskick.     IG 

 

11.  Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 3 juni 2020 kl 10.00, plats meddelas senare. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


