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Tisdag 19 november 2019, kl 18.00-20.00
Lilla matsalen, Ale Kulturrum, Nödinge
Alebackens SK/Ahlafors IF, Linda Skånberg
Ale Folketshusförening, Klas Karlsson
Ale Kulturcenter, Nabil Namrou
Bibliotekets vänner i Norra Ale, Ann Franzén
Bibliotekets vänner i norra Ale, Birgitta Andersson
Bohus Gymnastikförening, Lennart Dahl
Bohus Gymnastikförening, Linn Corneliusson
Bohus Scoutkår, Ulf Östan
Bohus Taekwon-Doklubb, Hidajet Hadzic
Dansföreningen Korkskruven, Ingvar Synnerhag
Dansföreningen Korkskruven, Margareta Synnerhag
DHR Ale, Monica Sögaard
Hålanda Hembygdsförening, Elinor Johnson
Nödinge Sockens Hembygdsförening, Sven Pettersson
Nödinge SK Fotboll, Hans Ulriksson
Nödinge SK Handboll, Roger Brovik
OK Alehof, Bengt Johansson
Skepplanda Hembygdsförening, Sven-Erik Björklund
Surte Bandyklubb, Rosita Fält
Surte IS Fotbollsklubb, Christer Bergström
Surte IS Fotbollsklubb, William Pitsinki
SPF Seniorerna Ale, Axel Sager
Starrkärr Kilanda hembygdsförening, Berit Johansson
Starrkärr Kilanda hembygdsförening, Eva-Lena Öhman
Starrkärr Kilanda hembygdsförening, Ingbritt Karlsson

Sonny Landerberg, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Anna Reinhardt, sektorschef Kultur & fritid
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid
Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale Fritid
Helene Persson, SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands
Idrottsförbund

PROTOKOLL

2(8)

Stormöte Föreningsrådet
2019-11-19

Emma Kronberg öppnade mötet.

Till ordförande valdes Emma Kronberg.

Till sekreterare valdes Ann Franzén.

Till justerare valdes Helene Persson och Rosita Fält.

Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs och godkändes. Se bilaga 1.

Deltagarna genomförde en workshop för att ta fram förslag på innehåll i föreningsrådets
verksamhetsplan för 2020.
Föreningsrådet
• E-mail som man kan nå föreningsrådet med frågor, önskemål m.m.
• Remissinstans Kultur & fritid
• Föreningsutbyten
• Samordna lokala föreningar
• Identifiera och prioritera en handfull viktiga frågor.
▪ Sätt målsättningar tillsammans med berörda
▪ Definiera vad man bör kunna uppnå.
▪ Identifiera hinder och möjligheter.
• Identifiera/synliggör andra föreningars bra initiativ
• Jobba aktivt via föreningarna för att minska utanförskap
▪ Äldre
▪ Nyanlända
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•

Jobba aktivt för att få fler unga att välja rörelse och föreningsliv framför
stillasittande och kriminalitet.
▪ Ta fram strategi
▪ Ta fram aktivitetsplan
▪ Hur kan kommunen bidra
• Få kommunen att mer aktivt hjälpa till och guida frågor/önskemål från
föreningarna.
Kommunen
• Varför har inte styrelsemedlemmarna i föreningsrådet arvode?
• Information om vad kommunen kan bidra med, ex. kopiering, meddela en
gång/år med priser
• Administrativ hjälp – avlasta föreningar
• Bidrag för föreningar med barn under 7 år
• Bidrag till alla föreningar? Arbetskraft från kommun, till t.ex. Alebacken
• Hjälpa till med lösningar → inte bara förkasta.
• Ge alla vuxna och barn samma möjlighet som finns i närliggande kommuner.
Anläggningar och lokaler
• En idrottsanläggning för fler idrotter – Idrottens hus
• Söka anläggningsbidrag – ungdomsverksamhet som inte är föreningsspecifik
• Inomhustider för t.ex. futsal, prioritering vinteridrotter?
• Användning av våra lokaler
• Lokaler/Anläggningar – förbättringar, behov, nyttjande och förteckning
• Ridhuset i Jennylund – vad händer?
• Få fram fler hallar för inomhussport som kan erbjuda tillgänglighet på vettiga
tider som matchar samhällets verklighet (tider, dagar)
• Bättre underhåll på kommunens lokaler/arenor (Ale Arena =
läckage/Nödinge idrottshall = livsfarligt halt golv etc)
• Konstgräs till Surte IP
• Upplysa föreningar om nolltaxan på att låna lokal medborgarhuset Nol
• Få behålla hyran på samma nivå (pensionärer)
Gemensamma aktiviteteter
• Ale Outdoor som en återkommande aktivitet
• Hur undviker vi att lägga större arrangemang samtidigt?
• Samarbeten mellan föreningar. Gemensam kalender så vi inte krockar med
aktiviteter
Information och marknadsföring
• Gemensam annonsering
• Info om aktiviteter – gemensam reklamplats
• Allmänna anslagstavlor sätts upp i kommunen där folk rör sig
• Evenemangskalendern – mer omfattande
• Marknadsföring / Föreningssida i Alekuriren
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•

Föreningslivet i Ale ska ha en mera framträdande plats på kommunens
hemsida
• Bättre kommunikation mellan föreningarna
.
Föreningsrådet får i uppgift att utifrån ovanstående förslag ta fram en prioriteringsordning att jobba utifrån under det kommande året.

Till ordförande på ett år valdes:
Ulf Östan, Bohus scoutkår.
)
Till ledamöter på två år valdes:
Sven-Erik Björklund, Skepplanda Hembygdsförening
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
Daniel Wexell, Surte Bandyklubb

Till ledamöter på ett år valdes:
Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening
Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-Do

Till ersättare på två år valdes:
Gunilla Wallengren, DHR Ale
Christer Bergström, Surte IS Fotbollsklubb
Roger Brovik, Nödinge SK Handboll

Till ersättare på ett år valdes:
Hans Ulriksson, Nödinge SK Fotboll
Linda Skånberg, Alebackens SK

Till föreningsrepresentanter i valberedningen valdes Jan-Åke Bernsten, Lennart Dahl,
Ann Franzén. Kommunrepresentanter är Emma Kronberg (föreningsutvecklare) och
Klara Blomdahl (kultursamordnare).
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* Spridning av föreningsrådets arbete
- De frågor som Föreningsrådet driver bör förmedlas till alla föreningar.
- Det hade varit bra med en “brevlåda” på Föreningsrådets sida på ale.se.
- Klas Arvidsson framförde att Föreningsrådet även kan vara ett stöd för förvaltningen.
* Facebook-sidan Föreningar i Ale
Nu finns en öppen sida på Facebook som heter Föreningar i Ale, som ska fungera som
en kommunikationskanal för och mellan föreningar.
* Nattvandring
Hidajet Hadzic föreslog att alla föreningar ska stötta nattvandrargrupperna som håller på
att startas upp i Nödinge och Surte/Bohus. Om alla ställer upp med två personer blir det
snart så många att det kanske blir en kväll per person, ju fler desto bättre.

Emma avslutade mötet.
Vid protokollet
Ann Franzén
Justerat av

Justerat av

Helene Persson

Rosita Fält
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Möten har genomförts vid följande tillfällen:
2018
•
•

20 november
6 december

(stormöte)

2019
•
•
•
•
•
•

21 januari
21 februari
15 april
8 maj
18 juni
15 september

(extrainsatt möte - mötesstruktur)
(ej beslutsfattande pga för få närvarande)
(extrainsatt möte)

Kallelser och protokoll har offentliggjorts på ale.se/foreningsradet.

Möte med Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott har skett 7 februari samt 15 augusti. Utöver
det har nämndens ordförande Sonny Landerberg närvarat vid två möten (21 februari samt det
avslutande stormötet 19 november).
Christer Bergström och Emma Kronberg presenterade föreningsrådet och fick möjlighet att lyfta
fram aktuella frågor i samband med nämndens arbetsdagar på Aspudden i Lerum. Vid detta
tillfälle presenterades också resultatet av föreningsenkäten som föreningsrådet skickade ut i slutet
av 2018.

Ett möte med föreningsrådets fem fokusgrupper genomfördes 19 mars. Syftet med mötet var att
påbörja analysarbetet av föreningsenkäten och diskutera kring hur vi går vidare med uppgifterna
som vi fått in.
I samband med detta möte presenterade Klas Arvidsson (enhetschef Ale Fritid) underlaget som
tagits fram till kommunens bidragsöversyn.
Efter detta möte har inga fler möten med föreningsrådets fokusgrupper genomförts på grund av
lågt deltagande och att vi upplevt att det är svårt att få drivkraft i arbetet.
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Under hösten beslutades att, istället för att fortsätta genomföra regelbundna möten med
fokusgrupper, satsa på att skapa lokala föreningsforum. Tanken är att dessa träffar genomförs vid
två tillfällen under året, en träff på våren och en på hösten. Vi valde att dela in kommunen i tre
områden: Surte/Bohus, Alafors/Nol/Nödinge och Skepplanda/Älvängen.
Mötena syftar till att få till ökad lokal samverkan kring aktiviteter, lokaler/anläggningar och
resurser samt lyfta frågor på lokalnivå.
Tre träffar har genomförts:
•
•
•

Surte/Bohus - torsdag 31 okt, kl 18.30-20.00 (14 deltagare)
Skepplanda/Älvängen - tisdag 5 nov, kl 18.30-20.00 (8 deltagare)
Alafors/Nol/Nödinge - torsdag 7 nov, kl 18.30-20.00 (5 deltagare)

Protokollen läggs upp på ale.se/foreningsradet.

•

Att bli en remissinstans på riktigt
Under året har rådet jobbat med att bli en remissinstans på riktigt och få större driv i
arbetet. De insatser som gjorts har varit att:
o skapa en stärkt dialog med Kultur & fritidsnämnden genom regelbundna möten.
o skapa en stärkt dialog med ansvariga chefer och tjänstemän inom sektor Kultur &
fritid genom ökad närvaro på möten samt ökad påtryckning kring aktuella frågor
Det har resulterat i att rådet också fått fler frågor att jobba med och blivit mer
involverade i Kultur & fritidsnämnden och Kultur & fritids arbete.

•

Föreningsenkät
Sammanställning av enkätsvaren som inkom gjordes under början av året och därefter har
enkätsvaren redovisats för föreningsrådet, fokusgrupper, kultur & fritidsnämnden samt
tjänstemän inom Kultur & fritid.

•

Föreningsgalan
Rådet var delaktiga i planeringen av galan samt utsåg pristagare.

•

Lokaler och anläggningsfrågor
En av rådets prioriterade frågor har varit att fokusera på lokaler och anläggningsfrågor
och försöka bidra till ett mer effektivt nyttjande av befintliga lokaler och anläggningar
samt utöva påtryckning på politiker för att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet.
Under det kommande året blir det en fortsatt utmaning för rådet att driva vidare och få
bättre insyn i kommunens lokalförsörjningsplan och kommande investeringsplaner.
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•

Ändrat bygglov för Ale arena
Föreningsrådet har lyft frågan till politiken att det är angeläget att försöka ändra bygglovet
så att arenan kan nyttjas året runt för olika evenemang och verksamheter. Ingen
återkoppling har ännu skett i frågan.

•

Bidragsutredning
Rådet har bevakat och drivit på frågan om den bidragsöversyn som startades igång av
Kultur & fritid. Under hösten fick rådet lämna synpunkter på det nya förslaget på
allmänna bidragsbestämmelser innan det fastställdes av Kultur & fritidsnämnden.

