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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  11 augusti 2021 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

Monica Svensson  MSV 

Lena Petersson LP 

Anita Algers   AA 

Lars Öst  LÖ 

 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta möte där vi äntligen kan sitta 

tillsammans. 

 

2. Förslag till dagordning  

 

Dagordningen enl nedan godkändes. 

- Förra mötets protokoll 

- Rapporter 

- Aktiviteter under hösten 

- Fikaträffarna med övriga pensionärsföreningar 

- Uppsägning av avtal med Ale Kommun 

- Önskemål om att åka gratis med kollektivtrafik till Göteborg 

- Rekrytering av nya medlemmar 

- Skrivelse från förbundet om möjlighet att söka bidrag för marknadsföring 

- Sommarfest 18 augusti 

- Upprättande av arbetsordning (tillägg för valberedningen) 

- Dataansvarig för föreningen 

- Lokalfrågan 

- Övrigt 

 

3. Förra mötets protokoll 

 

-Utskick och tillgång till protokollsidan – Sven och Axel håller i detta. Kvarstår till nästa möte.   

-Skrivelse ang möjlighet att söka bidrag för marknadsföring mm – vi bevakar och sammanstäl-

ler kostnader för olika aktiviteter från våra kommittéer, uppföljning och ansökan sker via sty-

relsen. -Se punkt 10. 

-Arbetsordningen – Se punkt 12     AA 
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-Träff ”Fika tillsammans”- Se punkt 6    AA 

-Facebook – kort resumé av senaste styrelsemötet lades ut på Facebook, Fortsatt test? 

Läggs ut av Alf/Anita     AP/AA 

-Hjärnkoll – Ett lag med Uno Petersson, Claes-Hugo Larsson och Daniel Höglund har anmälts. 

Deltävling den 1 september.                                                                                   MSV 

Beslut: Förra mötets protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

 

4. Rapport 

-Ekonomi – Gun informerar. F n c:a 65 000 kr i överskott. Från detta kommer att avgå  

c:a 2 000 kr för de medlemmar som avslutat sitt medlemskap i år samt c:a 20 000 kr  

till sommarfesten.     GA  

Slutsats: Ekonomin under kontroll och i balans. 

 

-Medlemsutveckling – 7 st nya och 28 st utträdda medlemmar, 15 st avlidna medlemmar, 

samt 1 st medlemsansökning. 

F n är vi totalt 753 medlemmar samt 1 ej godkänd ansökan om medlemskap. AP 

 

-Facebook – F n 120 st medlemmar, de flesta är aktiva vid inlägg, dvs följer det som läggs ut. 

Lägger kanske inte in så mycket själva.    AP 

 

-Vandringar – Lars informerar. Vid senaste vandringen deltog 19 personer, några nya har till-

kommit. Trevligt! Innan Covid deltog 25-30 personer vid vandringarna, kanske blir det fler nu 

när de flesta blivit vaccinerade.   

Fr o m 13 augusti gäller Hösten vandringsprogram. (Se Programhäftet). LÖ 

 

5. Aktiviteter under hösten 

 

-Sommarfest 18 augusti – Se punkt 11. 

-Hur göra med våra träffar i höst, inomhus. - Hur många får vi vara?  Max 50 st? 

Ska vi avvakta? 

-Starrkärrs Bygdegård? – Sensommarträff? Gun tar kontakt.  GA 

-Nödinge Församlingshem? – Höstträff?    BS 

-Julbord? – Medborgarhuset Ledet, 2 sittningar?   BS 

-Backavik? – Lena tar kontakt med Backaviksgruppen.  LP 

-Nya medlemmar? – Träff i höst?    BS 

-Våra aktivitetsgrupper – Vi går igenom och kontrollerar om det behövs nya funktionärer i våra 

olika grupper och kommittéer.    Alla 

 

6. Fikaträffarna med övriga pensionärsföreningar 

 

-Fikaträff tillsammans med SPF, PRO och SPG - Första träffen på Svenheimers i Nödinge 

lockade 5 st deltagare. Andra träffen på Café Magnolia i Älvängen, 17 st var anmälda men 

endast 11 st deltog. 

Nya datum för träffar - 7 och 21 september, kl 10-12.30 med Drop In. AA 
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7. Uppsägning av avtal med Ale Kommun 

 

-Vårt avtal med Ale Kommun om att hyra lokal utan kostnad har löpt sedan 2007 med förläng-

ning vart 4:e år. Nuvarande avtal går ut 31 december 2022, och har sagts upp till detta datum. 

Kan vi teckna nytt 4 års avtal när detta går ut? Om inte? 

-Gäller uppsägning av avtal samtliga föreningar i Ale Kommun? Se punkt 14. 

Beslut: Avvakta att skriva på uppsägningen tills vi fått reda på mer gällande avtalet.    AP 

 

8. Önskemål om att åka gratis med kollektivtrafiken till Göteborg. 

 

-Fråga från medlem ang gratis trafik till Göteborg.  

Avtal med Västtrafik gäller, i och med den nya zonindelningen kan vi åka gratis till Kungälv, 

Marstrand, Lerum mm, nog svårt att utöka med Göteborg. Kanske kan tas upp i KPR? 

 

9. Rekrytering av nya medlemmar. 

 

-Rekrytering av nya medlemmar under pandemin har varit svårt. Vi har endast kunnat träffas 

utomhus, inga resor, teatrar, föredrag mm har lockat. Flera har sagt upp sitt medlemskap.  

Vi har tidigare varit med om ”massutskick” till blivande pensionärer (65-åringar resp 67-åringar) 

i vår kommun. Det har inte gett mer än någon enstaka ny medlem, till en större kostnad.  

Kommer vi igång med litet aktiviteter och det skrivs om det i Ale Kuriren så syns vi. 

Att själva försöka värva medlemmar mer personligt, mun till mun, kanske bjuda med någon 

bekant på aktivitet? 

Marknadskommittén har kontakt med Jonas Andersson, Ale Kuriren, och har tipsat honom om 

vår Sommarfest på Furulund, Jonas kommer dit och skriver litet om den. AA 

 

10. Skrivelse om möjlighet att söka bidrag för marknadsföring mm 

 

-Möjligheten att söka bidrag från förbundet för marknadsföring diskuteras. Kan vi ta upp kost-

nad för hyra, underhållning mm för kommande träffar och aktiviteter, och allt annat som kan 

locka nya medlemmar. Förslag från olika kommittéer emotses. 

Beslut: Uppföljning och sammanställning för ansökan bör gå genom styrelsen. 

 

11. Sommarfest 18 augusti 

 

-Sommarfest - Barbro informerar om denna. Mat beställd och det mesta är under kontroll.  

Flera sena anmälningar gör att medlemmar står på väntelista för ev avbokningar. 

Diskussion om olika regler (Folkhälsomyndighetens) för träffar, Barbro har varit i kontakt med 

länsstyrelsen, vi har läst översänt material och tolkat detta.  

Våra gäster kommer att få bestämda platser, på lämpligt avstånd från varandra, ingen buffé 

serveras, endast sommartallrik med vatten/lättöl, samt kaffe och kaka.  BS 

Total kostnad för allt c:a 20 000 kr. Kanske visst bidrag för marknadsföring kan sökas? 
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12. Upprättande av arbetsordning  

 

Anita håller i upprättande och uppdatering av arbetsordningen och ser till att rätt version är 

aktuell. 

Skickar över till Sven som lägger upp på Hemsidan.   AA  

 

13.  Dataansvarig för föreningen 

 

Kerstin Öberg har anmält sitt intresse som dataansvarig för SPF Ale och hon varit i kontakt 

med Hans Ekwall. 

Beslut: Kerstin Öberg utses som dataansvarig för SPF Seniorerna Ale. 

 

14.  Lokalfrågan 

 

-Ang lokalfrågan - Vid ett tidigare styrelsemöte, 7 oktober 2020, deltog Tyrone Hansson. 

Han återkom med uppgifter från ett KPR-möte där beslut tagits om samanvändning av lokaler 

för PRO och SPF. Alf har efter detta haft kontakt med Ronny Olaisson, ordf i Bohus -Surte 

PRO, ang samanvändningen, han minns ej men ska undersöka saken.  

-Enl Claes-Hugo Larsson kan det finnas en möjlighet för SPF Ale att ställa in låsbart skåp i  

Bouleklubbens lokaler i Alafors. 

-Kanske finns möjlighet att hyra ett skåp på Ale Bibliotek, vidarebefordra frågan till Kerstin 

Öberg att ta upp med bibliotekschefen. 

 

Beslut: Bjud in Tyrone Hansson till ett möte för ytterligare info om lokalfrågan samt uppsäg-

ningen av avtalet med Ale Kommun, ang gratis hyra av lokaler.    AP 

 

15. Övrigt 

 

Önskemål från medlemmar om att arbeta fram ett ”rabatterat pensionärspris” hos STC har 

undersökts av Marknadskommittén. Går ej att få, STC priserna beslutas centralt. 

Friskis och Svettis ett alternativ? Med seniorgympa? Fråga för Friskvårdsgruppen?   AA 

 

Ordföranden avslutar mötet med hopp om att vi fortsatt under hösten ska kunna ses på möten, 

träffar och resor. 

 

 16. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 8 september kl 9.30 i Folkets Hus, Nol 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


