Kallelse till stormöte för föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Torsdag 23 november 2017, kl 19.00-21.00

Plats

Ale Kulturrum, Nödinge

Röstberättigade

Föreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun och är
bidragsberättigade föreningar enligt de allmänna kraven.
Förening företräds vid val av föreningsstyrelsens ordförande, om
inte styrelsen utsett annan föreningsmedlem att företräda
föreningen.

Anmälan

Anmälan görs senast den 16 november till e-post:
emma.kronberg@ale.se eller tel: 0704-320 197

Övriga

Anders Rollings, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Antonia Karlsson, kultursekreterare
Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Hanna Nyqvist, Studieförbundet Vuxenskolan
Helene Persson, SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands IF
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid
Lisa Haeger, enhetschef Kultur
Thomas Liedström, kultur- och fritidschef

Stormöte för föreningsrådet i Ale
Föreningsrådet är de ideella föreningarnas samverkansorgan och syftet med rådet är att
utveckla och stärka föreningslivet och göra det enklare för föreningar att vara med och
påverka Ale kommuns utveckling.
Under stormötet görs val av ledamöter till föreningsrådet och Ale kommuns nya kultur- och
fritidschef, Thomas Liedström, presenterar sig. Dessutom kommer arbetsgrupperna, som ska
vara kopplade till föreningsrådet, att startas igång.
Föreningsrådets uppgifter – utdrag ur föreningsrådets reglemente
Allmänna uppgifter
 Föreningsrådet ska verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun.
 Föreningsrådet ska bevaka och driva föreningslivets intressen.
 Föreningsrådet ska verka för att utveckla samverkan mellan föreningar.
Kommunala uppgifter
 Föreningsrådet ska till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter göra de
framställningar som rådet finner behövliga.
 Föreningsrådet ska avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av
betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun.
 Föreningsrådet får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation.

Föredragningslista
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av två justerare

5.

Presentation av ny kultur- och fritidschef

6.

Redogörelse av föreningsrådets verksamhet under det gångna året

7.

Val till föreningsrådet
a) Val av (minst) sex ledamöter på två år
b) Val av (minst) fem ledamöter på ett år

8.

Tillsättning av föreningsrådets valberedning

9.

Uppstart av arbetsgrupper kopplade till föreningsrådet

10.

Övriga frågor

11.

Nästa möte för föreningsrådet

12.

Mötets avslutande

