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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  12 oktober 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Lars Öst  LÖ 

Barbro Sjöberg BS 

Christina Karlsson CK 

  Monika Svensson MSV 

Ej närvarande: Anita Algers   AA 

Gun Andersson GA 

Filip Alm  FA 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  

 

2. Dagordning 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-KPR 

-Norgeresan 11-16 september 

-Besök på Lödöse Museum den 20 september 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september 

-Bokmässan den 23-25 september 

-Backaviksträffar 28 september  

-Höstträff 4 oktober 

Kommande aktiviteter 

-Fredagsvandringarna 

-Rundtur i Göteborg 12 oktober 

-Säffle teater 15 oktober 

-Kattleberg Airport 18 oktober 

-Backaviksträff 26 oktober 

-Fikaträffar mm 

-Aktivitet för att få med nya medlemmar – konsert med Carbe i Ale kulturrum den 9 nov 

-Ev säkerhetsinformation för medlemmarna den 15 november 

-Julbord 24 november 

-Lucia 9 december 

-Träff med nya medlemmar under hösten? 

Subventionering av kommande aktiviteter 

Erbjudande från PRO Nödinge om tillgång till lokal 

Kommunens tjänsteutlåtande angående kommunala samrådsgrupper 

Uppdatering av arbetsordningen 

Förberedelser inför årsmötet (verksamhetsberättelse/ -plan, boka lokal mm) 

Ansökan om statsbidrag – redovisning 

Övrigt 
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3.   Förra mötets protokoll 

  

-Föredragsserie om hjälpmedel – Monica har varit i kontakt med Kerstin Boge, som har 

arbetat med rehab. Kerstin talar gärna om hjälpmedel, hon återkommer när tid finns,  

ev i november.     MSV 

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

längre i kommunen. Alf har försökt få tag i någon annan från kommunen som kan komma 

och informera oss, finns ingen. Vii avbokar vår planerade träff den 15 november.    AP 

-Hjärnkoll – vårt lag blev delad 2:a, missade med 1 poäng. 

-Bidrag till Alekuriren – Ansvarig för aktivitet har även till uppgift att till Alf eller Anita skicka 

över material för publicering i Alekuriren. Skärpning!   AP  

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

 

4.  Rapporter 

 

-Ekonomi – Revisionsavstämning av Lennart Sjöberg gjord 31 augusti. Allt i ordning. 

Gun saknar fakturor från några av våra aktiviteter bl a Aleturen.  AP 

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.     

 

-Medlemsutveckling – I år 21 st nya och 29 st utträdda medlemmar och 5 st avlidna. 

F n är vi 740 st medlemmar + 5 godkända medlemsansökningar.  AP 

 

-KPR-information – Förmöte med diskussion om nya stadgar. KPR ska endast bestå av 

medlemmar från pensionärsföreningar, PRO, SPF m fl, dvs inga politiker eller  tjänstemän 

ska delta.  

Ev kan kommunen bidraga med sekreterare vid KPR-mötena. KPR kan ev bjuda in 

ansvarig politiker för information till mötet. 

Kommunen vill ej ha det planerade mötet i oktober, men efter diskussion blir detta möte av. 

Christina informerar om brukarråden – Nödinge och Bohus brukarråd fungerar, aktivitets-

värdar finns och bra samarbete med personal i hemtjänst och på serviceboende. 

Lokaler för brukarråden, kolla hur det fungerar.   CK 

 

-Norgeresan 11 – 16 september – 18 SPF:are från Ale deltog, mycket bussåkande, men 

mycket att se, avbrott för fika och lunch utefter vägen, samt flera båt- och färjeturer.   IG 

 

-Lödöse museum 20 september – Mycket bra guide för en bra utställning, sallad till lunch. 

Lyckat! Tyvärr flera covidsjuka efter Norgeresan, missade detta.   IG 

 

-Sensommarträff Starrkärr 21 september – Ett 60-tal deltagare underhölls av Tonsteget, 

som sjöng och berättade historier.    IG 

 

-Bokmässan 23-25 september – Kerstin och Bengt Boge fanns på plats, däremot var det 

inte så många pensionärer som besökte bokmässan.    

 

-Backaviksträffen 28 oktober– Ulf Magnusson berättade om Jubileumsutställningen 1923, 

mycket intressant!      AP  
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-Höstträff 4 oktober – Lotta Rossövik underhöll med historier och sång.  Marita med 

personal hade gjort goda landgångar. Mycket fina priser till lotterierna.  

Kostnader: Underhållning 3 500 kr. Smörgåsar, kaffe o kaka 130 kr, Entréavgift 80 kr.          

    

5. Kommande aktiviteter 

 

-Fredagsvandring – C:a 15 st deltagare vid de senaste vandringarna. Kommande fredags-

vandring runt Alvhems golfbana. Sista planerade vandringen den 28 oktober. Därefter 

spontanvandringar, se gästboken.    LÖ 

-Rundtur i Göteborg 12 oktober – tillsammans med flera föreningar och Lilla Edets Buss. 

-Säffleteatern med ”teaterexpressen” 15 oktober– 26 st biljetter bokade, 1 avbokad. P g av 

spårarbeten kommer buss att hämta i Älvängen för att ta oss till tåget i Trollhättan. 

Även hemresa med buss sträckan Trollhättan - Älvängen.  IG 

-Kattleberg Airport 18 oktober – 20 st anmälda, flera på väntelista. 

-Backaviksträff 26 oktober – Gerhard Sager kommer. Vårens träffar - datum bestämda, vi 

stryker sista träffen den 31 maj. Barbro tipsar Backaviksgruppen om att till en träff bjuda in 

Cirkagruppen.     

-Fikaträffar mm – MAK (Marknadskommittén) undersöker alternativ för träffar – Kock Malins 

- eftermiddagsfika? Repslagarmuséet? Kommunalt boende i Älvängen, samlingssal? AA               

       

-Aktivitet för att få med nya medlemmar – Konsert med David Carbe den 9/11 i Ale 

Kulturrum. MAK har från SPF centralt köpt in välkomstpaket, tygkassar och pennor 100 st, 

att dela ut i värvningssyfte. De arbetar med annons för Hemsida, Facebook. Vi ska ta med 

blivande medlemmar, kommer ej att annonseras för allmänheten. Diskussion om inträde: 

50 kr om man kommer ensam, tar man med ”ev blivande medlem” betalar man inte. Biljett 

delas ut, denna fungerar som lott i ett lotteri. Efter konserten informerar Alf om SPF, sedan 

kommer kommittéansvariga att ge en kort info om vad vi i SPF erbjuder. Slutligen 

lottdragning.  

Avstämningsmöte 2/11, meddela Anita vem som informerar för resp kommitté. 

Beslut: Anita/Alf kommer att skriva i Alekuriren veckan före o veckan efter konserten.  AA 

 

-Ev säkerhetsinformation för medlemmarna 15 november – Avbokad, se punkt 3. Förra 

mötets protokoll – ”Om krisen eller kriget kommer”    AP 

 

-Julbord den 24 november - Vi kommer att subventionera vårt julbord, ev 2 sittningar, 

kl 13 och kl 17, alla ska ha möjlighet att komma med. Kostnad 320 kr/person.      BS 

Beslut: Priset för julbordet bestäms till 150 kr/person. 

 

-Lucia 9 december – Som tidigare år, Eva Alklev Jönsson ansvarig. Inbjudan senare. 

 

-Träff med nya medlemmar under hösten – F n 11 st nya samt 5 st ansökningar.  

Beslut: Ingen träff i höst. 

     

6. Subventionering av kommande aktiviteter 

SPF lokalt kommer att subventionera konserten med David Carbe i Ale Kulturrum, detta för 

att värva nya medlemmar. 

Vårt Julbord kommer även att subventioneras, alla som anmäler sig ska få komma med. 
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7. Erbjudande från PRO Nödinge om tillgång till lokal 

Alf har varit och tittat på 2 olika lokaler, ett förråd mitt i PRO:s lägenhet och en slöjdsal som 

f n ej används, p g av att maskinerna är dåliga. Alf, Lars och Sven ska titta på lokalerna 

igen och ta ställning till hur vi ska göra med erbjudandet.  AP 

 

8. Uppdatering av arbetsordning 

Anita som går igenom arbetsordningen för ev uppdatering.   AP 

 

9. Förberedelsen inför årsmötet  

-Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Kerstin Öberg kommer att hjälpa oss med 

dessa.  

-Motioner ska in i tid. 

-Funktionärslistor måste uppdateras. 

-Kallelse ska ut i tid – mailutskick, Alekuriren 

-Boka lokal bl a för årsmötet– Går ej att boka 2023 i Medborgarhuset som tidigare. 

Barbro preliminärbokar Nödinge Församlingshem för vårt årsmöte 7/2-23 kl 17.00.    BS 

Vi kan ej heller boka kommunens eller Folkets Hus lokaler för våra kommande styrelse-

möten 2023. Kanske går det att boka i Bohus Servicehus alternativt Surte Glasbruk. 

 Vårt styrelsemöte 1/2 - 23. 

-Programhäfte – MAK arbetar med att få annonsörer.  

 

10.   Övrigt 

-Ansökan om statsbidrag - redovisning – Alf har försökt få tag på blankett för redovisning, 

Blankett finns ej klar!     AP 

-Inspirationsdagen i Vänersborg 17/10 – Bengt Boge kommer att delta. 

-Medlemsträffsvärvning – Fråga ställd till SPF, förbund och distrikt, om sponsring. AP 

-Brevutskick/mejlutskick –Aktuellt brev/mailutskick med info om flertalet aktiviteter bl a vår 

konsert för medlemsvärvning, julmarknadsresa i Sverige och till Tyskland, samt info om 

Julbord och Lucia. Hänvisning till vår Hemsida/Kalender/Gästbok och Facebook. 

Beslut: Brevutskick i kommande vecka samt mejlutskick löpande. 

 

 

11. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 2 november 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


