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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  2 november 2022  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

Gun Andersson GA 

Barbro Sjöberg BS 

  Monika Svensson MSV 

  Anita Algers   AA 

Lars Öst  LÖ 

Filip Alm  FA 

Ej närvarande: Christina Karlsson CK 

  

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes  

Förra mötets protokoll 

Rapporter 

-Ekonomi 

-Medlemsutvecklingen 

-KPR 

-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 

Kommande aktiviteter 

-Stievens Glashytta 3 november 

-Lorensbergsteatern 6 november 

-Ullaredsresan 8 november 

-Damevent Tjuvkil 17 november 

-Julmarknad Kinnekulle 18 november 

-Julmarknadsresa till Tyskland 24 november 

-Julbord 24 november   

-Säkrare seniorer i Nödinge 28 november 

-Lucia 9 december 

-Besök på Riksarkivet 18 januari 

-Lökebergsträff 17 januari 

-Stickcafé? 

Erbjudande från PRO Nödinge om tillgång till lokal 

Kommunens tjänsteutlåtande angående kommunala samrådsgrupper 

Uppdatering av arbetsordningen 
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Förberedelser inför årsmötet (verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, boka lokal, 

valberedningen mm) 

Ansökan om statsbidrag – redovisning  

Övrigt 

 

3.   Förra mötets protokoll 

  

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

idé om samtalsgrupp. Planering efter helgerna, 11-12 januari 2023. Lokal? Vilka lokaler 

finns att tillgå? Alf o Anita kollar, de har tillgång till bokningslista, kanske lägga in Monica så 

att hon får tillgång till listan också. Anita talar med ansvarig. Aktivitetshuset? MSV/AA 

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

Repslagarmuséet? – Nej!  Kommunalt boende i Älvängen? samlingssal? Servicehuset – 

lokal upptagen. Kock Malin? – träff typ Pubafton?    AA 

-Arbetsordning – Anita arbetar med den.   AA 

-Inspirationsdagen i Vänersborg 17/10 – Bengt Boge deltog, från övriga föreningar deltog 

endast styrelseledamöter. Bengt positiv.  

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

medlemsbidrag? Nej direkt ifrån förbundet. Distriktet – inte direkt nej, vi ska återkomma 

efter konserten.      

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

 

4.  Rapporter 

 

-Ekonomi – Gun redogjorde för inkomster och utgifter , bl a att när vi betalar in till Swish 

kostar det oss 1,50 kr per inbetalning. Diskuterade också inköp av lottringar till alla våra 

träffar, Gun köper in.     GA 

Beslut: Ekonomi under kontroll och i balans.     

 

-Medlemsutveckling – F n är vi 745 st aktiva medlemmar + samt 1 medlemsansökning. 

Krister Sjöstrand kommer att sluta som medlemsregisteransvarig, Ann-Kerstin Alm har 

tackat ja till att efterträda Krister.     

Värva ny medlem - Vid nästa medlemsutskick ska vi upplysa om att om man värvar en ny 

medlem och meddelar detta får man en Sverigelott som tack.  AP 

 

-KPR-information – Diskussion om kommunens förslag att politiker och tjänstemän ej ska 

delta i KPR – KPR har ställt flera frågor om detta. 

Ang orättvisan med lokaler – ingen överenskommelse nådd. Alf, Lars och Monica har varit 

och tittat på några lokaler, bl a en lokal utan vatten och toalett. Kanske lokal i Bohus – 

Ronny Olaisson ska visa Alf lokal. Några åker med Alf som bokar tid med Ronny. AP 

 

-Fredagsvandring – Spontanvandringar, planeras varje vecka, se gästboken. LÖ 

 

-Säffleteatern med ”teaterexpressen” 15 oktober– P g av spårarbeten åkte 25 st 

medlemmar buss t o r Älvängen – Trollhättan, tåg Trollhättan – Säffle t o r.  

Väl framme på Säffleteatern fick vi njuta av en fantastisk föreställning med mycket bra 

artister.      IG 

 

-Rundtur i Göteborg 12 oktober – Mycket bra, duktig guide.   
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-Kattleberg Airport 18 oktober – 20 st anmälda, flera på väntelista, några kom ej. 

För övrigt jättebra!     FA 

 

-Backaviksträff 26 oktober – Gerhard Sager pratade om dialekter – Ett 30-tal gäster kom. 

Mycket lyckat! 

 

-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. Insläpp kl 12.50, ståbord vid entrén, avprickning, utdelning av entrébiljett/lott.  

Alf välkomnar publiken först, därefter konsert c:a 50 min.  

Efter konserten kommer några 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 

 

5. Kommande aktiviteter 

 

-Stievens Glashytta 3 november – Flera platser kvar. 

-Lorensbergsteatern 6 november – Flera platser kvar. 

-Ullaredsresa 8 november – Flera platser kvar. 

-Damevent Tjuvkil 17 november – Fåtal anmälda! 

-Julmarknad Kinnekulle 18 november – Platser kvar. 

-Julmarknadsresa till Tyskland 24 november – Alltför få anmälda, inställd! IG 

-Julbord 24 november – 30 st anmälda, Inbjudan skickas ut i slutet av veckan. 

Buffet. Anm senast 10 dagar innan.     BS 

-Säkrare seniorer Nödinge 28 november – 8 st anmälda, plats finns för 12-15 st MSV 

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

Iris tar emot anmälningar.     IG 

-Besök på Riksarkivet 18 januari – Platser kvar. Inga ytterligare uppgifter om detta. 

-Lökebergsträff 17 januari – Träff med våra funktionärer, lokal bokad. Medföljande till 

funktionär betalar för buffét.    BS 

-Stickcafé – Finns redan en grupp som träffas hemma hos varandra. Förslag – ta med i ett 

kommande utskick, för att se om intresse finns.   AP

   

6. Erbjudande från PRO Nödinge om tillgång till lokal 

 

Alf har tillsammans med Lars och Sven varit och tittat på lokalerna, avvakta. AP 

 

7. Kommunens tjänsteutlåtande ang kommunala samrådsgrupper 

 

Se punkt 4. Rapporter – KPR-information, politiker och tjänstemän ska ej delta i 

samrådsgrupper.     AP 
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8. Uppdatering av arbetsordning 

 

Anita arbetar med uppdateringen av arbetsordningen.   AA 

 

9. Förberedelsen inför årsmötet  

 

- Uppgifter att sammanställa i november. 

-Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan: 

 Bl a vandringar – förkortad version, Folkhälsoveckan – kort info,  

-Valberedning – Alf har talat med Kerstin Öberg. Kvar i styrelsen Anita, Barbro, Monica och 

Christina.  

-Funktionärslistor måste uppdateras – Bl a slöjdgruppen behöver ny ansvarig. 

Beslut:  Filip går igenom och uppdaterar funktionärslistan.  FA 

-Annonser till Programhäftet – Kolla annonsörer samt kontakta tryckare. 

 

Uppgifter att sammanställa och utföra i december 

 - Annons om årsmötet i Alekuriren före jul. Årsmöte 7/2-23  IG 

- Kallelse måste ut 5 v innan årsmötet, före jul, i mailutskick och på Hemsida. IG 

- Motioner måste vara inne 4 v innan årsmötet, senast 9/1-23. 

-Valberedningen ska ta fram förslag till styrelsemedlemmar, revisorer och till KPR. 

-Boka lokal för årsmötet – Barbro har preliminärbokat Nödinge Församlingshem för vårt 

årsmöte 7/2-23 kl 17.00.  Går ej att boka kommunens lokaler.    BS 

 

10.   Övrigt 

 

-Ansökan om statsbidrag - redovisning – Blankett finns f n ej klar! Ska redovisas  

6 veckor före 1 mars, bör vara före 17 januari.   AP 

-Fråga från PRO, Ronny Olaisson, ett erbjudande om lokal i Bohus – Alf tar kontakt med 

Ronny och bestämmer tid då Alf tillsammans med Christina, Gun och Filip går och tittar på 

lokalen.      AP  

-Ang våra kommittéer – nya i kommittéerna behövs hela tiden, SK (sammankallande) i 

gruppen kollar vilka som kommer att vara kvar inför nytt år, kanske någon av dem kan vara 

sammankallande - försök att själva rekrytera nya till gruppen. I övrigt styrelsens ansvar. 

Styrelsen väljer slutligen ansvarig (SK) för varje kommitté på det konstituerande 

styrelsemötet. 

-Mailadress – Vi får en ny officiell mailadress fr o m 1 januari 2023, ale@spfseniorerna.se  

dit info från distrikt och förbund kommer att skickas.   AP 

-Ny distriktsindelning – Diskussion om ny distriktsindelning. Svar ska lämnas till distriktet.  

Vi läser igenom dokumentet. Alf kollar med Alingsås och Lerums SPF-föreningar innan 

svar.       AP 

-Styrelsemöten 2023 – Som regel 1:a onsdagen i månaden.  

Planerade styrelsemöten 2023: 11/1, 8/3, 5/4, 3/5, 7/6, 9/8, 6/9, 11/10, 1/11 och 6/12.  

Övriga träffar och möten som styrelsen och festkommittén håller i:  

Årsmöte 7/2-23 – OBS! lokal bokad i Nödinge Församlingshem till kl 17.00. 

Träff med Nya medlemmar den 9 mars, 85+träff den 11 maj, sommarfest den 29 juni och 

Julbord den 23 november.     BS 

 

 

mailto:ale@spfseniorerna.se
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11. Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 7 december 2022, kl 9.30 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


