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Datum och tid

Torsdag 21 januari 2019, kl 18.00-19.45

Plats

Kultur och fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen

Närvarande

Dean Kerr
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Hidajet Hadzic
Lisa Forsberg
Marthin Krantz
Sven-Erik Björklund
Ulf Östan

Övriga närvarande

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Klara Blomdahl, kultursamordnare
Kristina Engstrand, besöksnäringsutvecklare, Ale kommun

Förhinder

Christer Bergström
Isabella Andersson
Roger Brovik
Sven Pettersson
Åke Johansson

Dagordning
1.

Mötets öppnande
Emma Kronberg öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

3.

Val av ordförande
Till mötesordförande för mötet valdes Marthin Krantz.

4.

Val av två justerare
Till justerare valdes Ulf Östan och Dean Kerr.
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Genomgång av föregående protokoll
Ordförande föredrog protokollet från stormöte.
Rådet efterfrågade en tidsplan samt statistikunderlag från Kultur & fritid gällande
bidragsutredningen. Informationen har efterfrågats och kommer att tillhandahållas
rådet.
Beslut
Emma påminner ansvariga chefer om att rådet önskar få informationen.

6.

Information om besöksnäring i Ale (Kristina Engstrand)
Kristina Engstrand, besöksnäringsutvecklare i Ale kommun, redogjorde för sitt
uppdrag som handlar om att bidra till att skapa fler upplevelser i Ale. Tjänsten ingår
som en del av ett tvåårigt LEADER-projekt. En del av uppdraget handlar om att
skapa samverkan mellan föreningar och företag, för att bidra till att utveckla de
upplevelser och evenemang som redan finns samt bidra till att fler skapas.
Några av de saker som en förening kan få hjälp med är:
¤ Rådgivning
¤ Stöd kring att utveckla sitt evenemang
¤ Kurser / Utbildning
¤ Marknadsföring (t.ex. bygga en gemensam hemsida för Ales evenemang eller
tryck av en bilaga i tidningen)
¤ Fotografering - hjälp med professionella bilder för marknadsföringssyfte
Den som vill veta mer kan kontakta Kristina på kristina.engstrand@ale.se.
Kristinas presentation finns som bilaga till protokollet.
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Analys av föreningsenkät
61 svar har inkommit, varav 58 föreningar och 3 studieförbund.
Mötet gick igenom en sammanställningen av svaren och diskuterade kring
analysarbetet.
Beslut
Mötet beslutade att:
- Sammanställningen av enkäten läggs ut på Föreningsrådets Facebook-grupp samt
mailas till alla ledamöter.
- En påminnelse skickas ut till de föreningar som inte inkommit med svar.
- Analysarbetet av enkätsvaren görs i respektive fokusgrupp, en inbjudan till möten
med fokusgrupper går ut till alla föreningar. Alla grupper träffas samma datum och
plats, tisdag 19 mars kl 18.00-20.00. Plats meddelas i mötesinbjudan.

8.

Medlemskap i Sveriges föreningar
Sveriges Föreningar har till ändamål att stödja och stärka de lokala
paraplyorganisationerna (kommunala föreningsråd) samt påverka och vara en röst
nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.
Medlemsavgiften ligger på 500 kr/år.
Beslut
Mötet beslutade om att förlänga medlemskapet ytterligare ett år.

9.

Marknadsföring av föreningsrådet
För att stärka föreningsrådet synlighet föreslogs att starta en öppen Facebook-sida
för föreningsrådet där man kan sprida information, marknadsföra evenemang m.m.
Beslut
Frågan bordläggs till nästa föreningsrådsmöte.
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Föreningsgala 2019
Kultur och fritid anordnar föreningsgala på Alafors fabriker torsdag 7 mars kl
18.00-22.00.
Föreningsrådets ledamöter har en plats på galan, men anmälan måste göras senast
24 februari via ale.se/foreningsgala.
Mer information om galan finns att hitta på ale.se/foreningsgala.

11.

Möten med KFN:s arbetsutskott
Föreningsrådets talesgrupp är kallad till möte med Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott torsdag 7 februari, kl 10.30-11.15, för att diskutera formerna för
mötesupplägg mellan arbetsutskottet och talesgruppen.
Beslut
Prioriterade frågor att ta upp med arbetsutskottet är:
- Bidragsutredningen
- Utökat bygglov för Ale arena
- Resultatet av föreningsenkäten
- Ale Outdoor 2019

12.

Information från Sports camp Sweden
Beslut
Informationen skickas ut via mail till alla ledamöter.

13.

Information från Kultur & fritid / Ale kommun
Kultur & fritid har fått en ny verksamhetschef, Karl-Erik Engström.
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Mötesdatum under 2019
Förslag på mötesdatum:
- Torsdag 21 februari kl 18-20
- Onsdag 8 maj, kl 18-20
- Torsdag 5 september, kl 18-20
- Tisdag 19 november, kl 18-20 – STORMÖTE. Plats: Teatern, Ale kulturrum
- Måndag 9 december, kl 18-20
Beslut
Mötet beslutade att förslaget ska gälla som mötesdatum.

15.

Övriga frågor
Seniorträffar
Under våren finns planer på att genomföra lokala prova-på-träffar för seniorer. Träffarna
äger rum i samlingslokaler på kommunens lokala äldreboenden, där föreningar erbjuder
möjlighet för en äldre målgrupp att prova på deras aktiviteter.
De föreningar som är intresserade av att delta är välkomna på en planeringsträff!
Tid för träffen: Onsdag 13 februari, kl 10.00-11.30
Plats för träffen: Kultur- och fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen.

16.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Ulf Östan
Dean Kerr

