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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  7 oktober 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 

 

Inbjuden till dagens möte kl 10.00 

Tyrone Hansson, FiA (Framtid i Ale) ny ordförande i Omsorgs- och Arbetsmarknads-

nämnden. 

  

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  

Vi diskuterar vad vi vill ta upp när Tyrone Hansson kommer. Alf går dessutom igenom 

vad han kommer att informera om.  

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes. 

-Förra mötets protokoll    

-Rapporter från genomförda aktiviteter 

-Ekonomirapport 

-Kommande aktiviteter 

-Filmvisning 

-Fototävling 

-E-mailadresser – åtgärder 

-Inför årsmötet 

-Övrigt 

 

3. Besök av Tyrone Hansson 

 

Kort presentation av samtliga deltagare. Alf informerar om SPF Seniorerna Ale, 

medlemsantal, hur vi arbetar för våra medlemmar, i olika kommittéer med olika 

aktiviteter, träffar, fester, resor samt har representanter i KPR, Ale Stöd- och 

Kontaktverksamhet och Brukarråden. Vi samarbetar också med olika företag i 

kommunen bl a för att få sponsorer till vårt programhäfte och för att utverka rabatter 

för våra medlemmar. 

Frågor om SPF:s tillgång till lokaler, hyror av dessa kontra våra uppgifter som 

Brukarråd, indragning av Yttre Hemtjänst kontra äldres möjlighet att kunna bo kvar 

hemma samt 60+aktivitet togs upp. Noterades av Tyrone. 
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Tyrones funderingar om bl a KPR – ”Möten måste ge något, får ej bara stå och 

stampa” - kanske kan man ha Tema-möten, där endast ett problem/ en fråga åt 

gången behandlas och att man då kan se ett resultat snabbare. Diskussion. 

Besöket avslutades, Alf tackade Tyrone, som inte hade något emot ett nytt besök 

längre fram. 

Fika intogs under besöket. 

 

4. Förra mötets protokoll  

 

-Facebook –Lennart Bengtsson, Facebook-ansvarig för Skepplanda-Hålanda SPF, 

kom ej till dagens möte, men kommer istället att bjudas in till mötet den 11 november. 

Dick Olsén och Sven Svensson kommer också att bjudas in. 

-Bondemarknad i Prästalund – Går ej att genomföra i år, Prästalund stängd för 

säsongen. Skjutes fram tills våren 2021.    AA 

-Hemsidan –Endast uppgifter om vissa funktionärer ändras automatiskt via Miriam 

efter årsmötet, övriga funktionärer måste Sven Svensson ändra manuellt.  

-Kopiering – Iris har kollat priser för kopiering i Bohus och jämfört med kopiering hos 

Ale Kontorsservice. Lägre styckepris i Bohus, men startavgift, vilket gör att kopiering 

av ett mindre antal blad blir billigare hos Ale Kontorsservice.  IG 

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

 

5. Rapporter från genomförda aktiviteter 

 

-Golfklubbsbesök – Eva Jalvemyr, Hans Åström och Claes-Göran Björn från 

Marknadskommittén, fanns på plats uppe på Ale Golfklubb i Alvhem vid seniorgolfens 

final. De lyckades värva 14 nya medlemmar till vår förening samt en ny annonsör. AA 

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

-Tisdagsvandringar – ”Lättare lokala vandringar,” har genomförts i våra olika kommun-

delar, ungefär samma deltagare som vid andra vandringar. Ska utvärderas.    AP 

-Stavgång i Dammekärr - måndagar kl 10.00 är åter igång.                 

-Kyrkobesöken – Ett besök i Nödinge och ett i Surte har genomförts, positivt, önskemål 

om fler.          BS 

-Karta och Kompass – Kursen avslutades med orientering på bana lagd av Elvy, som har 

lagt ned mycket tid på kursen. Kanske ny kurs vid ytterligare ett tillfälle nästa år.  

 

6. Ekonomirapport 

 

Föreningen har idag ett överskott på c:a 22.000 kr. 

Gun delar ut och går igenom resultatrapport och balansräkning. 

Utgifter väntas för bilrally, julträffar samt Lucia. Inga inkomster förväntas.   GA 

 

7.  Kommande aktiviteter 

 

-Bilrallyt - 16 bilar anmälda , 15 aktiva funktionärer har haft 2 planeringsmöten, frågor, 

aktiviteter och övrigt - Klart för start!    LP    

-Nödinge Kyrka15 oktober– Nytt besök, Barbro Sjöberg och Doris Gustafsson guidar. 

-Surte Kyrka 20 oktober – Nytt besök - Kyrkoherde Renny Olausson guidar även 

denna gång.        BS  

Doris har varit i kontakt med diakonen i Starrkärrs Kyrka för att planera ett guidat 

besök där. Avvaktar svar.      BS 
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-Klippan - guidad vandring 13 oktober – Fullt, 29 st anmälda.   IG 

-Julträffar (5 stycken)– Surte Församlingshem, Nödinge församlingshem och 

Starrkärrs Bygdegård samtliga 26 november samt Medborgarhuset, Ledet med en 

träff 26 november och en träff 27 november. Inbjudan kommer att skickas ut i början 

av vecka 42. Kopiering beställs för brevutskick.   IG 

Beslut: Mailutskick görs av Alf från vår SPF-mailadress, Brevutskick görs av Iris. 

 

-Lucia 13 december med Guntorps Luciakör – Eva Jönsson, har inget nytt att 

rapportera. 

-Fredagsvandringar och stavgång, fortsätter se Gästboken 

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

vi kan boka mindre visningar för våra medlemmar. Barbro läser upp förslag på filmer, 

och även förslag på operaföreställningar. Vi väljer ut 2 filmer.  

Pris 95:-per person vid minst 15 personer.   BS 

Fråga kom upp om lokala filmer av Anders Lundin, någon om Surte Glasbruk?  

Barbro frågar Marita.     BS 

Beslut: Barbro kontaktar Marita och undersöker vidare tider för de utvalda filmerna.

    

8. Fototävlingen 

 

Alf visar alla inkomna tävlingsbidrag, c:a 15 st, styrelsen väljer ut 3 stycken bidrag 

och lämnar över till marknadskommittén att utse en vinnare.    

 

9. E-mailadresser – åtgärder 

 

För att kontrollera att våra e-mailadresser är korrekta har Alf gjort mailutskick via vårt 

SPF konto, 636 mail skickades, av dessa fick Alf 30 stycken felmeddelanden.  

Krister och Sven har gått igenom dessa och åtgärdat felaktiga adresser. 

När vi ska skicka ut Inbjudan till Julträffar kommer Alf att göra detta via vårt SPF-

konto, då får han felmeddelande om något mail ej kommer fram.  AP 

 

10. .  Inför årsmötet 

 

-Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, - Kerstin Öberg skötte detta förra året, 

kanske kan hon göra det i år också, Alf frågar Kerstin.  AP 

-Valberedning – Alf kontaktar Doris. Valberedning bör kallas till ett styrelsemöte. AP 

-Funktionärslista – Axel kollar att den är aktuell.   AS 

-Funktionärsträff – Lökeberg 14 januari. Buffé med avstånd diskuterades. Frågan om 

vi kan bli serverade en två- eller trerätters lunch sittande vid borden togs upp. Bra att 

kolla möjlighet och pris.     BS  

-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 – 3/2 utgår, på grund av årsmötet  2/2 -21.  BS 

 

11.  Övrigt 

 

-Marknadskommittén - Inköp: Finns kepsar och kassar? Eller annat reklammaterial? 

Marknadskommittén har möte 21/10, Anita kollar vad som finns.  AA 
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- Brev till sponsorer – Marknadskommittén planerar att skicka ett brev till SPF:s 

sponsorer innan årets slut. Bra initiativ, men brevet får ej vara alltför långt - bör vara 

max en A4-sida enl styrelsen 

-KPR - Funderingar efter Tyrones besök: Vad ska tas upp på KPR-mötet.  

Ska vi vid varje styrelsemöte lägga in en punkt på dagordningen där vi diskuterar 

frågor/problem som bör tas upp på KPR-möte? Avvakta! 

 

 

12.  Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 11 november 2020 kl 9.30, i Älvängen. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


