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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  10 september 2020  

Plats:  Älvängen,  

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Axel Sager  AS 

Tage Svensson TS 

  Lena Petersson LP 

  Monika Svensson MSV 

  Anita Algers  AA 

  

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Särskilt välkommen hälsas Anita 

Algers, medlem i Marknadskommittén, adjungerad i styrelsen fram till årsmötet den   

2 februari 2021. 

Kort presentation gjordes av Anita Algers och övriga styrelsemedlemmar. 

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes. 

-Föregående mötets protokoll    

-Brev- och e-mailutskicket till medlemmarna 

-Rapporter från genomförda aktiviteter 

-Kommande aktiviteter 

-Kontakter med våra lokalombud, brukarråd, och Kontakt- och stödverksamheten   

-Kort om ekonomin 

-Erbjudande om utbildning i Ensamhet resp Ekonomi 

-Nytt e-mailutskick? 

-Övrigt – Fototävling, Lokalhyra  

-Kommande styrelsemöten – var, hur? 

 

3.  Föregående mötesprotokoll  

 

-Stöd till kören – Ej klart. Kören ej aktiv tills vidare.   LP 

-Ale Attitude – Monica har varit i kontakt med Emma Kronberg, föreningssamordnare, 

som lovat ombesörja vidarebefordran av SPF-brev samt presentkort till ungdomarna.. 

Faktura ska skickas till Gun. Har ej kommit. Vi avvaktar tills vidare.  MS 

-Minnesstunden vid våra årsmöten – Avvakta tills närmare årsmötet 2021. 

-Rekrytering till SKR – Lillemor Strandberg och Filip Alm har kontaktats av Lena 

Thorén, och de har tackat ja.  

-Rekrytering till styrelsen – Anita Algers från Marknadskommittén, har tackat ja till att 

vara adjungerad till styrelsen fram till årsmötet 2021. 
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-Facebook – Ingen har hört av sig efter vår förfrågan i mailutskick.                                    

Kanske bjuda in Lennart Bengtsson, Facebook-ansvarig för Skepplanda-Hålanda 

SPF, för att få litet info.    

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

 

4. Brev- och e-mailutskicket till medlemmarna. 

 

-Höstbrev + Inbjudan till kurs med Karta och Kompass har skickats per post till de utan 

mail + mailutskick till övriga. IG 

-Erbjudande om utbildning i Ensamhet resp Ekonomi – Centralt Mailutskick gällande    

Inte ensam och Tryggare ekonomi har vidarebefordrats till våra e-mailanslutna 

medlemmar. IG 

 

5.  Rapporter från genomförda aktiviteter 

 

-Fredagsvandringar – Vandringar sker varje fredag, 15 – 30 personer deltar. Trevligt att 

även nya medlemmar kommit till.               AP             

-Tisdagsvandringar – ”Lättare lokala vandringar,” med start nära pendelstation för att fler 

ska kunna delta. Första vandring i Älvängen tisdag 8 september lockade ungefär samma 

personer som går fredagsvandring.           AP 

 -SKR – Inga genomförda aktiviteter, inget möte, bara mailkontakt, men 2 nya medlemmar 

har knutits till gruppen, Lillemor Strandberg och Filip Alm.  Kommer att bjudes in till nästa 

SKR-möte.             IG              

-Festkommittén – Har haft en träff och börjat planera ”Julträffar”         BS             

-Marknadskommittén – Har haft flera möten, arbetar med att värva nya medlemmar,  AA              

  

6.  Kommande aktiviteter 

 

-Cirkelaktiviteter – Bokcirklarna på Nödinge Bibliotek startar den 15 september. 

Spanska, linedance, körsång, träslöjd och brigde är f n inställda. Även onsdags-

gruppen inställd tills vidare. 

-Akvarellgrupp 7 september i Skepplanda – Vårt utskick lockade inga nya deltagare 

till akvarellgruppen.        AA 

-Karta och Kompass , 7 september i Nödinge, Dammekärr  – drygt 20 personer kom 

och deltog, ytterligare en träff planeras måndag 21 september kl 10.00.  AP             

-Fredagsvandringar – Fortsätter varje fredag, tid och plats meddelas i början av 

aktuell vecka på Hemsidan/Kalender/Gästbok.    AP       

-Tisdagsvandring – Kortare, lättare vandring lokalt i våra centralorter med start vid 

pendelstation. Detta för att locka medlemmar som ej har bil eller inte vill åka 

kommunalt. Vandring i Nol 15 september. För kommande vandringar, se Gästbok. - 

Utvärdering kommer att ske när alla centralorter besökts.    AP                                     

-Besök i Nödinge Kyrka 14 september – flertal anmälningar, Barbro Sjöberg och Doris 

Gustafsson guidar.       BS               

-Besök i Surte Kyrka 22 september – Kyrkoherde Renny Olausson guidar.    BS  

Efter dessa båda kyrkobesök kommer utvärdering att ske. Om intresset är stort finns 

fler kyrkor att besöka i vår Kommun. Barbro o Doris håller i detta.   BS 

-Klippan guidad vandring 13 oktober – 17 st anmälda, flera avbokningar, kanske kan 

vi få med fler. En viss förlust om antalet deltagare blir alltför få. 
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-Bilrally med quiz – Prelimärt 20 oktober. Gun o Lena håller i detta, samlar en ”rally 

grupp” som planerar, gärna några som ej är aktiva i någon kommitté + ev några från 

SKR-kommittén. Alf tar upp frågan på fredagsvandringen. Träff med ”rallygrupp” i 

Bohus preliminärt den 16 september.                  GA /LP                           

 

-Filmvisning i Medborgarhuset, Ledet – Marita, Folkets Hus, har tipsat Barbro om att 

vi kan boka mindre visningar för våra medlemmar. Barbro tar fram uppgifter, tider och 

priser till nästa möte.     BS   

 

-Julträffar (5 stycken) 26 nov – Lokaler: Bohus Servicehus, Nödinge Församlingshem, 

Medborgarhuset Ledet, Starrkärrs Bygdegård och Aktivitetshuset i Älvängen. 

Festkommittén håller i det, planerar för mat, dryck och blommor till samtliga, och 

engagerar resp lokalkommitté för att ta emot anmälan och sköta dukning och kaffe-

kokning, ta emot och pricka av och se till att alla håller avstånd  BS    

 

-Lucia 13 december med Guntorps Luciakör – Eva Jönsson, ”Luciakommittén” håller i 

detta, Lucia på flera ställen i Kommunen, vid val av plats är vår önskan att prioritera 

äldreboenden.                                                              

 

Anita presenterade Marknadskommitténs funderingar på aktiviteter både för att locka 

nya medlemmar och för att få sponsorer och visa dem vad vi gör. Flera förslag:  

-Tisdagsgolf i Alvhem – Marknadskommittén kommer att finnas på plats vid det första 

tillfället för att försöka värva nya medlemmar. 

-”Bondemarknad” i mindre format där vi kan köpa lokalproducerade varor, -Bondens 

Dag på Backamo inställd, Kilanda Marknad ställdes in – det finns ett uppdämt behov 

för konsument och producent. Går kanske att ordna i Starrkärr. Ej klart.                                    

-Boule vid Vimmersjön, Kräftskiva och/eller surströmmingsfest.  Funderingar. 

 

 7. Kontakt med Lokalombud, Brukarråd, Kontakt-o Stödverksamhet 

 

-Lokalombud – alla planerade träffar inställda, men våra ”Julträffar” kommer att 

engagera dem, se ovan punkt 6 – Kommande aktivitet.  BS 

-Brukarråd – Ingen aktivitet, vi får ej komma in på våra äldreboenden. AS    

-Kontakt- och Stödverksamhet – Ingen aktivitet f n. 

 

 8.  Ekonomi 

 

Föreningen har idag ett ekonomiskt överskott på c:a 24.000 kr, men detta kommer att 

bli lägre då vi förmodligen kommer att ha kostnader för både Julträff och Lucia och 

kanske även Klippanvandringen.    GA  

 

 9.  Erbjudande om utbildning i Ensamhet respektive Ekonomi 

Se ovan punkt 4: Brev- och e-mailutskick. 

 

10. Nytt e-mailutskick 

 

-Inbjudan till rally med quiz kommer att skickas ut med e-mail .                   GA/IG 

-Inbjudan till Julträff kommer att skickas ut, i början av oktober. Även brevutskick till 

de utan mail. Kolla tider för olika träffar.  
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KST (kostnadsställenummer) för inbetalning av anmälningsavgiften blir samma som 

för lokalkommittéernas ordinarie träffar.  

Beslut: Inbjudan till Julträff klar för godkännande vid nästa möte.  IG 

Inför nästa utskick kolla priser för kopiering i Bohus och jämför med Ale Kontors-

service.      IG 

 

11. Övrigt 

 

-Facebook – Diskussion. Info behövs. Alf tar kontakt med Skepplanda-Hålanda SPF 

Beslut: Bjud in Lennart Bengtsson, Facebookansvarig i Skepplanda-Hålanda, till 

nästa styrelsemöte 7 oktober.    AP 

 

    

-Fototävling – Endast ett bidrag har kommit in. Sista inlämningsdag 30 september.       

- Lokalhyra i kommunen –hittills 0-taxa för pensionärsföreningar, men avtalet kommer 

att sägas upp.      TS 

 

-På förslag att bjuda in till kommande styrelsemöten – Tyrone Hansson FiA (Framtid i 

Ale), efterträdare till Elena Fridfeldt som ordförande i Omsorgs- och Arbetsmarknads-

nämnden.       

Någon representant från Vuxenskolan, bjud in längre fram. 

Beslut: Bjud in Tyrone Hansson till styrelsemötet den 11 november. TS 

 

-Hemsidan – Medlemmar i olika kommittéer, ansvariga för olika områden ej upp-

daterade. Alf kontaktar Sven och Krister för uppdateringar.  AP 

 

Arbete under hösten – Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Valberedning inför 

årsmöte bokat till 2 februari 2021. Fullständig funktionärsförteckning. 

-Funktionärsträff – När,var och hur? Går den att genomföra? Lökeberg? 

-Programhäfte – En ansvarig, samla ihop allt i god tid. 

-Bokade styrelsemöten 2021: 13/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12  

I Folkets Hus, Nol kl 9.00 -12.00.    BS 

 

 

12.  Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 7 oktober 2020 kl 10.00, i Älvängen. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


