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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  6 april 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Anita Algers   AA 

Barbro Sjöberg BS 

Lars Öst  LÖ 

Christina Karlsson CK 

Filip Alm  FA 

Ej närvarande: Monika Svensson MSV 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

2. Dagordning 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter: 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-Programhäftet 

-Träff med Nya Medlemmar 10 mars 

-Vårfesten 29 mars 

-Storbandskonserten 3 april 

-Funktionärsträff på Lökeberg 5 april 

-Fredagsvandringarna 

-KPR-information 

-Falkenbergsrevyn 27 mars 

Kommande aktiviteter: 

-Distriktsstämman i Vänersborg 9 april 

-Ölprovning 13 april 

-Resa till Brandmuseet 19 april 

-Bilrallyt 27 april 

-Träff med 85+ 12 maj 

-Folkhälsoveckan 16-20 maj 

-Skärgårdskryss 8 juni 

-Sommarfesten 30 juni 

Övriga aktiviteter 

-Studieresa med båt 19 april 

Rapport från möte med PRO Norra och Jonas Andersson Alekuriren 

Revidering av föreningens arbetsordning, publicering på hemsidan 

Ansökan om statsbidrag 

Övrigt 
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3. Förra mötets protokoll  

-Tillgång till protokollsidan ej löst. Vi måste ta tag i detta. Alf talar med Sven (SSV) om att 

lägga in en länk, så att sidan är öppen för medlemmarna. Diskussion. 

Vi sänder ut protokoll till styrelsen, går igenom sändlistan och beslutar vilka som ska vara 

med på den. Tas upp på nästa styrelsemöte.   AP 

Beslut: Sven får i uppdrag att lägga in länk på hemsidan.    SSV 

 

-Nya Medlemmar – önskemål om aktiviteter, Karta och Kompass med Elvy Börjesson förra 

året var populär. Ny kurs i vår, Lars Öst frågar Elvy.   LÖ 

-Lokaltillgång efter 31/12-22, vi vet inget, har ej fått svar på frågan. Kan t ex ej boka lokal 

för vårt årsmöte 2023.     AP 

-Funktionärslistan – Filip har fått det uppdraget, går igenom och rättar upp. 

Beslut: Funktionärslistan bör ”rättas upp” minst 2 ggr/år för att hållas aktuell. FA 

 

-Ansökan om statsbidrag 73 000:-. Se punkt 9. 

 

-Vuxenskolan – Iris har träffat Mac Lundquister på Vuxenskolan, fått info om nya regler.  

Bra att bjuda in Mac Lundquister till nästa styrelsemöte för information, samt då även bjuda 

in t ex sammankallande i våra olika kommittéer. 

Beslut: Iris bjuder in Mac Lundquister till styrelsemötet den 4 maj.  IG  

 

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

 

4.  Rapporter 

-Ekonomi – Ser bra ut. Vi har fått in 46 000:-  för inbetalda medlemsavgifter.  

Förväntade kostnader för Vårfesten c:a 4 000:-, kostnad för Lökeberg 12 000 – 13 000:-. 

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.    GA 

 

-Medlemsutveckling – I år 10 st nya och 12 st utträdda medlemmar och 2 st avlidna. 

F n är vi 751 st medlemmar och vi har 4 st medlemsansökningar.  AP 

År 2017-2020 var vi c:a 790 medlemmar, i slutet av 2021 var vi 760 st.  

Vi har 28 st som ej betalat in årsavgift. Tage Svensson kommer att under april kontakta alla 

som ännu inte betalt. SPF centralt kommer att avluta deras medlemskap 4 maj om årsavgift 

ej betalats innan.  

Nästa år kommer medlemsskapet att avslutas redan 1 april.  

Positivt: Vi behöver ej längre betala in årsavgift för de medlemmar som avslutar sitt 

medlemskap. 

 

-Programhäftet – Årets tryckning av Programhäftet gav en vinst på c:a 25 000:-. AA 

En eloge till Marknadskommittén. 

 

-Träff med Nya Medlemmar 10 mars – Vi var 27 st inkl styrelsemedlemmar, en 

styrelsemedlem satt vid varje bord, för att svara på frågor, diskutera förväntningar och 

önskemål. Vi fick in litet tips och nya idéer, Filip har gjort en sammanställning. Ex körsång, 

kortspel, konsert, dans mm.  

 

-Vårfesten 29 mars – 67 st SPF:are kom och underhölls av ”The Rose” (Ingmari Dalin och 

Susanne Pettersson). Kaffe o smörgås bjöds + lotterier.  GA 
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-Falkenbergsrevyn 27 mars – 39 st från Ale SPF,i delad buss. Mat innan en fartfylld och 

färgglad föreställning. Många härliga skratt. Stopp på Björkäng på hemvägen. IG 

 

-HLR-kurs 28 mars – 19 deltagare, fick lära sig hjärt-lungräddning. MSB-information, bl a 

om att nu bör alla ha ”överlevnadskit” som räcker för 1 vecka, tidigare rekommendation har 

varit att det bör räcka 3 dagar.  

Kurs gratis, kostnader för lokal och fika betalas av SPF Ale.   

  

-Tranemo Storbandskonsert 3 april – Kostnader c:a 18 000:-, Intäkter c:a 18 500:- AA 

Lokalkostnad 1 575:-. Vi kommer att undersöka om vi verkligen ska betala någon lokalhyra. 

 

-Funktionärsträff på Lökeberg 5 april – 58 st deltagare. Mycket trevligt, trevliga samtal och 

god mat. Påskpyntat!      BS 

 

-Fredagsvandringarna – Går nu åter enl Programhäftet, samåkning sker. LÖ 

 

-KPR information – KPR har ej haft något möte senare än vårt senaste styrelsemöte.  

Träff med Kommunen planerad till 3 maj. Frågor att tas upp – Lokaler - kolla upp lokal i 

Bohus? – Brukarråd?      CK 

 

5. Kommande aktiviteter 

-Distriktsstämma i Vänersborg 9 april - Samtliga styrelsemedlemmar anmälda utom Monica, 

hon ersättes av Krister Sjöstrand. Kaffe och mingel från kl 9.00. Mötet startar kl 10.00. 

Diskussion om frågor att ta upp.    AP 

 

-Ölprovning 13 april – Alafors Bryggeri, 17 st anmälda.  IG 

       

-Brandmuseet Höljebacka 19 april – Inställt!  Bussresa, museibesök samt lunch lockade 

alltför få deltagare.     IG 

 

-Bilrallyt 27 april – 9 st bilar anmälda. Påminn i utskick!  GA 

 

-85+ träffen 12 maj – Inbjudan har just packats, skickas ut idag, 6 april.  IG/GA 

 

-Folkhälsoveckan 16 -20 maj – Diskussion om behov av hjälp med transport, för de som ej 

har bil. Tag med vän. Hämta vid pendelstation? Påtala behov av hämtning vid anmälan till 

resp aktivitet. Anmälan till samtliga aktiviteter senast 1 vecka innan (10 maj). 

Sammanställning av program, mailutskick i veckan.   IG 

 

-Skärgårdskryss 8 juni – Fullt! Väntelista.   IG 

 

-Sommarfest 30 juni – Smörgåsbord, Medborgarhuset, Ledet. Marita står för maten. BS 
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6.  Övriga aktiviteter 

-Vinkännedom 4 maj i Folkets Hus, Nol – Utskick i veckan, Claes Andersson, Munskänk, 

håller i kursen. Lillemor Strandberg, SKR, ansvarig. 

-Studieresa (gratis) med båt 19 april erbjuds 2 st ifrån vår förening – Vem vill åka?  AP 

-Musikquiz 1 juni – Åke Kronlid DJ, Doris Gustafsson ansvarig.  IG 

-Aletur med Pelle Dalberg – SKR kollar detta.   IG 

-Besök på LV6, framskjutes och Backavik öppnar ännu ej upp för Backaviksgruppen, 

framskjutes även detta till hösten, Backaviksgruppen vill inte byta lokal. AP 

 

7.  Rapport från möte med PRO Ale Norra och Jonas Andersson, 

Alekuriren,  

Artikeln har ej kommit in i tidningen. Jonas försöker få kontakt med någon på kommunen 

som kan svara på frågor om lokaler mm.   AP 

Diskussion om att SPF Ale ska skicka ett brev till Kommunen. 

Filip och Alf tar fram ett förslag, bör även skickas ”för kännedom” till Alekuriren. 

Vi kan inte boka lokaler efter 31/12-22, t ex för vårt årsmöte 2023, vi behöver få reda på hur 

det blir.  

Vi har även försökt att få tillgång till ett förråd hos Kommunen för våra lådor och pärmar. 

Vårt, tidigare Alebygdens SPF:s, avtal om ”Fria lokaler hos Kommunen” löper från 5/9-2007 

och avtalet har förlängts vart 4:e år utan problem, till och med nu 31/12-22.  

Vi fick info i juni 2021 om uppsägning av avtalet till 31/12-22 men vi har fortfarande inte ens 

fått något svar på om det går att förlänga eller ej. Vi har haft kontakt med Tyrone Hansson 

och Dennis Ljunggren ang uppsagda lokaler, samt Jan Skog vad gäller tillgång till ett litet 

förråd. 

Beslut: Alf och Filip tar fram förslag på brev, som först skickas till styrelsen för kommen-

tarer och därefter sänds till Kommunen och ”för kännedom” till Alekuriren.  AP/FA 

 

8. Revidering av föreningens arbetsordning, publicering på 

Hemsidan. 

Anita håller på med det sista, det kommer till några namn, några ändringar efter årsmötet. 

Några var glömda bl a Sven Svensson, ansvarig för Hemsidan och Krister Sjöstrand, 

Medlemsregisteransvarig. Kommer att publiceras på Hemsidan av Sven. AA 

 

9. Ansökan om statsbidrag 

-Ansökan om statsbidrag 73 000:-. Ansökningstiden gick ut den 18 mars, Alf har försökt ta 

reda på när beslut tas om godkännande, - får till svar att man ska fatta beslut under våren, 

vilket innebär att vi inte vet om vi får sökta bidrag till våra planerade aktiviteter.  AP 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 4 maj 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


