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Protokoll - Föreningsrådet i Ale  
  

Datum och tid  Onsdag 20 oktober 2020, kl 18.00-19.00 

  

Plats   Via Microsoft Teams  

 

Ledamöter  Ulf Östan, ordförande  

   Hidajet Hadzic 

   Linn Corneliusson 

   Lisa Forsberg 

 

Ersättare    Gunilla Wallengren  

   Hans Ulriksson   

 

Frånvarande Christer Bergström  

   Daniel Wexell    

    Linda Skånberg 

    Roger Brovik 

    Sven-Erik Björklund 

 

Övriga   Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 

   Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun   
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1. Mötets öppnande  
Ordförande Ulf Östan öppnade mötet.  
 
 

2. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
 

3. Val av två justerare 
Till justerare valdes Gunilla Wallengren och Hidajet Hadzic.  
 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.  

 
 

5. Verksamhetsplan 2020  
 

a. Lokaler / Anläggningar 

Verksamhetsplanen är uppdaterad med aktuell status.  
 
En fråga dök upp kring taxor och vad som gäller för pensionärs- och 
funktionshinderföreningar. Kommunfullmäktige beslutade i frågan 7 september 
och protokollet finns tillgängligt på: https://ale.se/kommun--politik/moten-
handlingar-och-protokoll/handlingar-och-
protokoll.html?folder=19.2a9718b81740d478e958c8&sv.url=12.613a0cf0148f69c9
7fe1d31  

  

b. Information / Marknadsföring 

Verksamhetsplanen är uppdaterad med aktuell status.  

 

c. Föreningsutveckling 

Verksamhetsplanen är uppdaterad med aktuell status. 
 
 

6. Föreningspool – uppföljning från möte, 24 september 
Ulf och Daniel representerade föreningsrådet vid mötet, där elva föreningar var 
representerade. Anteckningar från mötet bifogas protokollet. Föreningarna som deltog 
på mötet fick i uppgift att skicka in underlag senast 20 oktober, tre svar har inkommit 
hittills. 
 
Nästa möte gällande föreningspool genomförs 4 november kl 18.00.  
 
Beslut 
Bjud in representant från Arbetsmarknadsenheten (AME) till det kommande mötet 
4/11.   

 
 

https://ale.se/kommun--politik/moten-handlingar-och-protokoll/handlingar-och-protokoll.html?folder=19.2a9718b81740d478e958c8&sv.url=12.613a0cf0148f69c97fe1d31
https://ale.se/kommun--politik/moten-handlingar-och-protokoll/handlingar-och-protokoll.html?folder=19.2a9718b81740d478e958c8&sv.url=12.613a0cf0148f69c97fe1d31
https://ale.se/kommun--politik/moten-handlingar-och-protokoll/handlingar-och-protokoll.html?folder=19.2a9718b81740d478e958c8&sv.url=12.613a0cf0148f69c97fe1d31
https://ale.se/kommun--politik/moten-handlingar-och-protokoll/handlingar-och-protokoll.html?folder=19.2a9718b81740d478e958c8&sv.url=12.613a0cf0148f69c97fe1d31
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7. Stormöte, Ale kulturrum, 12 november 
Mötet inleds med en digital inspirationsföreläsning med Tibro Föreningspool. 
Information om föreläsningen skickas så snart som möjligt ut via:  
 
- Facebook-sidan Föreningar i Ale 
- ale.se/foreningsradet  
- evenemangskalendern på ale.se 
- Alekuriren 
 
Sista anmälningsdag till stormötet är satt till 10 november. I anmälningsformuläret görs 
valet om man vill delta fysiskt eller digitalt. Beslutet om att genomföra mötet digitalt 
fattas dagarna innan mötet, vi avvaktar för att se hur många som anmäler sig och också 
se hur smittläget utvecklar sig. 
 
Valberedningen har ett färdigt förslag till stormötet, förslaget bifogas till protokollet.  
 

 

8. Hemsida för föreningsrådet 
Peach har levererat en offert som var för dyr. Vi måste titta på andra lösningar - kan vi 
hitta en kontakt inom föreningslivet? Kan det göras som ett skolprojekt / inom ramen 
för någon utbildning? Ev. undersöka om det finns färdiga hemsideslösningar för ideella 
organisationer?  
 
Underlaget från workshopen 14 maj bifogas till protokollet.  
 
Beslut 
1. Hidajet har en kontakt som Emma får i uppgift att kontakta.  
2. Ta upp kontakten med kommunens kommunikationsavdelning vilka av de önskade 
funktionerna som är möjliga att ha med på ale.se.  
 
 

9. Information från Kultur & fritid 
 
* Investeringsbidrag 
Sista datum för investeringsbidrag var 1 oktober, totalt har 17 föreningar ansökt om 
drygt 3,9 miljoner. Mötet poängterar att detta aktualiserar behovet av att införa en årlig 
budget för investeringsbidrag.  
 
* Ridhuset Jennylund 
Ridhuset följer plan och budget och beräknas vara klart att tas i bruk januari 2021.  

 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor noterades.   
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11. Nästa möte 
Nästa möte är stormötet 12 november, anmälan till mötet görs via 
anmälningsformuläret: 
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42455F457249475F467940  
 
Beslut 
Nästa möte med föreningsrådet efter stormötet genomförs via Teams, måndag 
30 november, kl 18.00-19.30.  
 
 

12. Mötet avslutas 

Ulf avslutade mötet.  

  

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42455F457249475F467940
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Verksamhetsplan 2020 – Föreningsrådet i Ale 

LOKALER/ANLÄGGNINGAR 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 

Behov/Förbättringar     

1. Bättre återkoppling från kommunen på 
föreningars önskemål 

Ta fram organisationsschema för kommunen – vem 
ansvarar för vad?  

Organisationsplan Ale kommun 
 

Emma 

2. Större insyn/delaktighet i kommunens 
lokalplanering 

3.  

Sätta sig in lokalförsörjningsplanen /vara delaktiga i 
diskussioner med KFN.  
 

Alla i rådet tar del av 
lokalförsörjningsplanen 
(Vid behov) lyfta frågan på möten 
med KFN:s arbetsutskott 

Rådet 

4. Bättre underhåll av lokaler och 
anläggningar 

• Göra en skrivelse om problemet med dålig 
återkoppling från kommunen. Hur ska vi 
kommunicera med kommunen? 

• Kan kopplas till investeringsbidraget – borde finnas 
en avsatt budget för detta.   

 

Ta upp med KFN:s AU vid 

kommande möte.  

 

Ulf / Rådet 

Tydliga kontaktvägar in i kommunen  
 

Inte alltid tillräcklig lotsning via kontaktcenter. Det 
behövs en bättre lotsning i ärenden som föreningarna 
framför till kommunen, frågor får inte trilla mellan 
stolarna. En väg in i kommunen bör för föreningarna vara 
Kultur & fritid. 

Emma har skickat frågan till Klas som 
tar med sig den högre upp i 
organisationen.  
Sonny tar med sig frågan till politiken.  

 

Förteckning på lokaler    

Föreningslokaler för uthyrning Tillgängliggöra data om vilka föreningar som har lokaler 
för uthyrning samt info om lokalerna (yta, utrustning, 
tillgänglighet m.m.). Börja med datan från 
föreningsenkäten.  

Emma undersöker om det går att 
lägga in i kommunens 
föreningsregister.  
Infon bör finnas med på rådets ev. 
framtida hemsida!? 

Emma samt 
arbetsgruppen 
marknadsföring 
& information 

Nyttjande av lokaler 
 

Hur får vi en bättre kommunikation och samarbete 
mellan föreningar?  

Ta med under lokala 
föreningsträffar under hösten. 

Rådet 

https://ale.se/images/18.5c15a4b416cab7bd9b34b75/1568881694785/Organisationsplan%20190919.jpg
https://ale.se/download/18.3c32894316b275829991dce/1560178101259/09.02.%20Lokalförsörjningsplan%202020-2029.pdf
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Tillgänglighet i/till lokaler • Ont om lokaler i kommunen som är rymliga och 
tillgängliga för alla. DHR Ale kan vara behjälpliga 
i en ev. översyn. 

• Ale kommuns samtliga lokaler har 
tillgänglighetsinventerats för ett antal år sedan. 
Tidigare låg Ale kommun med i Tillgänglighets-
databasen, men inte längre…varför?  

• Vad gör Ale kommun, t.ex. under kraven för 
enkelt avhjälpta hinder? 

• Inventering av föreningslokaler – komplettering 
av uppgifterna som vi fick in i föreningsenkäten. 

Var finns uppgifterna som tidigare låg 

i Tillgänglighets-databasen? Finns det 

ett befintligt register i kommunen?  

Emma har skickat frågorna till 
kommunens fastighetsavd. ang. 
om de har information om 
kommunens lokaler. Ingen 
återkoppling har ännu skett.  

Emma 

Ale kommuns lokaler/fastigheter • Föreningar som har behov av nya/bättre lokaler 
för att kunna utveckla sin verksamhet…vilket 
stöd kan kommunen ge?  

• Hur göra för att få klarhet över vilka lokaler som 
kommunen förfogar över och vem som ansvarar 
för dessa? Hur göra för att få klarhet över vilka 
lokaler som kommunen förfogar över och vem 
som ansvarar för dessa? 

För att få klarhet i hur lägesbilden 
över kommunens lokaler ser ut nu 
och framåt har kommunens 
lokalstrateg tillfrågats, som 
ansvarar för kommunens 
fastighetsförsörjning & behov. 
Ingen återkoppling har ännu skett.  
Föreningsrådet önskar få en tydlig 
fördelning på vilken enhet som 
ansvarar för olika frågor som kan 
komma från föreningslivet!  

Emma 

Gemensamt nyttjande av café i Ale 
kulturrum 

Bokning av föreningscafé görs i Interbook Go, cafét ligger 
som ett bokningsbart objekt under anläggning Ale 
kulturrum. Måste göras en separat bokning på cafét i 
samband med att man gör en bokning på idrottshallen.  

Taggsystem har installerats. 
Föreningscafét nyttjas gemensamt av 
de föreningar & organisationer som 
bokar.  
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INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 
Allmänna anslagstavlor sätts upp i 
kommunen där folk rör sig – alternativt 
digitala skärmar i kommunens lokaler / 
mötesplatser 

Problematiskt med underhåll och tillstånd för att sätta 
upp anslagstavlor. Kan man istället sätta upp digitala 
skärmar?  
- Klara författar ett mail till kommunikationschef 
Kenth Åkerman angående möjligheter till 
informationstavlor/digitala skärmar. 
- Emma kollar med Kultur & fritid om det finns 
planer på att sätta upp digitala skärmar i kommunens 
anläggningar.  

Kultur & fritid diskuterar kring digitala 
skärmar i kommunens anläggningar, 
dock ligger inget beslut kring detta. 
Måste isåfall tas upp som ett förslag till 
kommande års budget.  
Bör det ev. lyftas som en fråga till 
Kultur & fritidsnämnden?  

Emma & Klara 

 Undersök med Västtrafik om det är tänkt att sätta 
upp digitala skärmar vid pendelstationerna.  

  

Evenemangskalendern – mer innehåll Sprida info i nyhetsbrevet Föreningsinfo om 
evenemangskalendern på ale.se – som är till för 
alla publika föreningsevenemang i Ale.  
Få fler föreningar att skicka in material till kalendern! 

Görs regelbundet under året.  Emma 

Föreningssida/-spalt i Alekuriren Emma & Hidajet träffade Perra och Peach om 
hemsida samt föreningsinfo i Alekuriren. Perra ska 
fundera på hur föreningsinfo/-sida i Alekuriren skulle 
kunna se ut.  
 

Påminnelse till Perra angående 
frågan, ingen återkoppling angående 
föreningsspalt har skett efter mötet.   

Hidajet & 
Emma 

Bättre kommunikation med kommunen 
samt mellan föreningarna 

Ta upp som en punkt på lokala föreningsträffar.   Rådet 

 Sprida Facebook-sidan Föreningar i Ale ut i 
föreningarna. De som har Facebook-konto hjälper till 
att sprida. Uppmana alla föreningar att gilla & dela. 

Info i nyhetsbrevet Föreningsinfo.  
Info i föreningsenkät som går ut i 
maj.  

Alla ansvarar 
för att bidra!  
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Informationsutskick till skolorna (via 
Unikum) 

Information i skolorna – får föreningar affischera?  
Nå ut via Unikum – gemensamt utskick av föreningsinfo i 
samband med terminsstart. Ale Fritid tar emot och 
sammanställer föreningsinfon.   

Varje förening kan ta kontakt 
med berörd skola angående 
affischering.  
Gällande Unikum så har frågan 
ställts till ansvariga chefer i skolan 
och svaret är nej, Unikum får inte 
användas för detta syfte.    

Emma 

Hemsida / Webbportal för föreningar i Ale Sätta upp en webbportal för Föreningar i Ale, ta pengar från 
budgeten. Arbeta fram ett förslag som ska ges till Peach för 
att få en offert från dem.  
Ev. äska pengar från Kultur & fritidsnämnden om det krävs 
mer pengar för att kunna genomföra.  
Bra om föreningarna själva kan lägga upp infon på 
hemsidan, dock måste det ändå finnas en 
centraladministratör. 
 

Workshop genomfördes 14/5.  
- Offert har erhållits från Peach. 

Vi undersöker om vi kan hitta 
en kontakt inom föreningslivet 
eller om det kan göras som ett 
projekt inom ramen för en 
utbildning.  
Frågan ang. mer pengar lyftes 
i samband med möte med 
KFN:S AU 20/5.  

Emma  
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FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 

E-mail som man kan nå föreningsrådet 

med frågor, önskemål m.m. 

Kontaktformulär finns på ale.se/foreningsradet 

Ligger med länk till föreningsrådets sida i nyhetsbrevet 

Föreningsinfo som går ut varje månad.  

Åtgärder genomförda.  

Kontakta Alekuriren för en artikel 

om föreningsrådet.  

Emma 

Samordna lokala föreningar Ta med som punkt till lokala föreningsträffar (inklusive 

samsyn och träningstider).  

Ta med under lokala föreningsträffar 

till hösten.  

Rådet 

Identifiera/synliggör andra föreningars 

bra initiativ 

Anordna inspirationsföreläsning under året 

• Mikael Andersson – Armlös, benlös, makalös 

• Bygga vidare på Grytgöls IK – koppla på med en 
workshop – vad kan vi ta med oss i vår förening? 

• Föreläsning med Varbergs föreningsråd eller Tibro 
föreningspool 

Ske ihop med stormötet 12 

november. Digital föreläsning av 

Tibro Föreningspool inleder 

mötet, kl 18.00-ca 18.30.  

Rådet / Emma 

Jobba aktivt via föreningarna för att 

minska utanförskap/få fler att välja 

rörelse & föreningsliv  

• Äldre 

• Nyanlända 

Ta med som en punkt på rådets möten. 

Förfrågningar om självförsvar m.m. för seniorer.  

1. Ev. uppstart Senior Sport School 2020 

2. Ett föreningsprojekt pågår under våren 2020 – Ale 

Attitude. Fortsättning under våren 2021 – ägs av Ale 

United (föreningarna NSK Fotboll och Ahlafors IF).  

 

Möjligt att söka riktat bidrag från 

kommunen eller externa bidrag. 

1. Senior Sport School startar 

tidigast hösten 2021. Framflyttat 

pga corona. 

2. Ale Attitude genomfördes under 

våren 2020. Projektansökan görs 

för att fortsätta projektet under 

våren 2021.  

Rådet / Kultur 

& fritid 

 

  

https://ale.se/foreningsradet

