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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  7 september 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Lars Öst  LÖ 

Barbro Sjöberg BS 

Christina Karlsson CK 

Filip Alm  FA 

  Monika Svensson MSV 

Ej närvarande: Anita Algers   AA 

Gun Andersson GA 

   

 

Inbjuden till dagens möte: Claes-Göran Björn, Marknadskommittén (MAK) 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen, speciellt Claes-Göran Björn.  

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-KPR 

-Svar på kommunens mejl ang lokaler mm 

-Politikermötet i Ledet den 29 augusti 

-Bussresa med Pelle Dalberg den 1 september 

Kommande aktiviteter 

-Norgeresan 11-16 september 

-Besök på Lödöse museum den 20 september 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september 

-Bokmässan den 23-25 september 

-Backaviksträffar 28 september och 26 oktober 

-Höstträff 4 oktober 

-Säffle teater 15 oktober 

-Fikaträffar mm 

-Aktivitet för att få med nya medlemmar – konsert med Carbe i Ale kulturrum 

-Träff med nya medlemmar under hösten? 

Subventionering av kommande aktiviteter 

Ansökan om statsbidrag – redovisning 

Årsavgift för 2023 och 2024 

Övrigt 
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3 Förra mötets protokoll 

  

-Föredragsserie om hjälpmedel – Något för HLR-gruppen, vi har tidigare haft info om bl a 

hörsel, kanske bör vi ha fler föredrag/ informationsträffar om olika hjälpmedel. Monica tar 

kontakt med Kerstin Boge.     MSV 

-”Om krisen eller kriget kommer”- Kommunens krisberedskap, William Försth, 

säkerhetsskyddschef, håller i informationsträffar, Alf bjuder in William Försth till träff i 

november.      AP 

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

 

4.  Rapporter 

 

-Ekonomi – Vår ekonomi är stabil. Revisionsavstämning kommer att göras efter augusti 

månads slut.      AP 

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.     

 

-Medlemsutveckling – I år 21 st nya och 29 st utträdda medlemmar och 4 st avlidna. 

F n är vi 740 st medlemmar.    AP 

 

-KPR-information – Kommunmöte 5 september. LSS- och SÄBO-boende togs upp, svårt 

med bygglov, olika alternativ i Surte och Bohus. Fridhem i Surte kommer att öppnas upp, 

renovering pågår, ska vara klar 26/9, 10 platser, någon redan inflyttad. 

Ang SPF Ales behov av lokaler – Förslag att samtliga föreningar ska debiteras enl ”taxa1” 

Socialnämnden har möte 8 september. Beslut kommer att tas i Kommunfullmäktige. 

I vårt avtal med gratis lokaler har ingått att vara med i brukarråden på våra äldreboende och 

delta och ordna aktiviteter för boende där. Ersättning 6.000 kr/år har utgått för aktiviteter. 

Önskemål om höjning till 12.000 kr/år. Ersättning utbetalas mot kvitto. Enhetschefen på 

boendet håller i det.     CK 

 

-Politikermöte i Ledet 29 augusti – endast Alf ifrån styrelsen, totalt 70-80 personer deltog. 

Frågor om tillagningskök, våra lokaler, likabehandling mm togs upp. AP 

 

-Bussresa med Pelle Dalberg – 41 st medlemmar deltog, med Pelle som guide i Lilla Edets 

Buss med Peter som chaufför.     IG  

    

5. Kommande aktiviteter 

 

-Lödöse museum 20 september – Fåtal platser kvar. 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september – Fåtal anmälda. Endast telefonanmälan? Endast 

mejlinbjudan gjord, Brevutskick ska göras i veckan.    IG 

-Bokmässan 23-25 september – Kerstin och Bengt Boge kommer att finnas på plats den 23 

september och eventuellt även den 25 september.   C-GB 

-Backaviksträffar i Församlingshemmet, Nödinge – Ang blodtrycksmätning, Birgit Fagrell 

ställer upp, men ”blodtrycksmätaren” är sönder. Monica talar med Birgit, köp in ny 

blodtrycksmätare till SPF.  

-Backaviksträffar våren 2023 – Planeras 25/1, 29/3, 26/4 och 31/5 . 

-Höstträff 4 oktober – i Medborgarhuset, Ledet, Lotta Rossövik underhåller. .    BS 
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6. Övriga kommande aktiviteter 

 

-Säffleteatern med ”teaterexpressen” – 26 st biljetter bokade. Väntar på info om tider och 

betalningsuppgifter.     IG 

-Fikaträffar mm – MAK planerar för träffar i Aktivitetshuset i Älvängen i oktober och 

november.      C-GB 

-Aktivitet för att få med nya medlemmar - Medlemsvärvning – Konsert med David Carbe 

och en sångerska (ej klart vem) planeras den 9/11 i Ale Kulturrum. Kostnad 9.000 kr. 

Diskussion om avgift, låg avgift viktigt. Tag med en vän – gå gratis? Gå två – betala för en? 

Gäller om man tar med ev blivande medlemmar. Söka bidrag – medlemsvärvningssyfte? 

-Träff med nya medlemmar under hösten – beror litet på utfallet av vår medlemsvärvning 

den 9/11, konsert med David Carbe. 

-Julmarknad i Surte Glasbruksmuseum 3/12 kl 11-15 – Claes-Göran och Christina kommer 

att delta. Lotterier kommer att finnas. Programblad med info om SPF Seniorerna Ale och 

medlemsansökningsfolder bör även finnas.   C-GB 

-Kattleberg Airport – Studiebesök? Filip undersöker möjligheter.  FA 

-Hjärnkoll – Vårt lag deltar i uttagningen i Vänersborg den 14 september, Monica har önskat 

dem lycka till.     MS  

 

7. Subventionering av kommande aktiviteter 

 

-Medlemsvärvning 9/11 – vi kommer subventionera denna konsert för att kunna  hålla ett 

mycket lågt biljettpris.  

-Julbord - Vi kommer också att subventionera kommande julbord, ev med 2 sittningar eller 

vid 2 tillfällen så att alla ska ha möjlighet att komma med.  

-Årsavgift 2023 och 2024 – Årsavgift för 2023 kommer att vara oförändrad enligt beslut på 

årsmötet i år. Årsavgiften för 2024 bestäms på årsmötet i februari 2023. AP 

 

8. Övrigt 

 

-Bidrag till artiklar i Alekuriren – Bra om ansvarig för aktivitet skickar bilder och underlag till 

Anita eller Alf, utan att behöva tillfrågas.    AP 

-Brevutskick/mejlutskick – Höstbrev med inbjudan till Sensommarträff och Höstträff, samt 

info om aktiviteter med hänvisning till vår Hemsida/Kalender/Gästbok. 

Beslut: Brevutskick i veckan samt mejlutskick löpande. 

 

 

9. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 12 oktober 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


