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Datum och tid Torsdag 6 december 2018, kl 18.00-20.00 

 
Plats  Kultur och fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen 

 

Närvarande Christer Bergström 

   Dean Kerr 

   Hans Ulriksson 

   Hidajet Hadzic 

   Isabella Andersson 

   Lisa Forsberg 

   Marthin Krantz 

   Ulf Östan 

   Åke Johansson 

 
Övriga närvarande Emma Kronberg, föreningsutvecklare  

Klara Blomdahl, kultursamordnare 

  Helene Persson, SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands idrottsförbund 

 

Förhinder  Gunilla Wallengren 

Roger Brovik 

Sven-Erik Björklund 

Sven Pettersson 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
 
Emma Kronberg öppnade mötet.  

 
 

2. Godkännande av dagordning 
 
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.   

 
 

3. Val av ordförande 
 
I föreningsrådets reglemente står i paragraf 14 att: Föreningsrådet utser själv ordförande 
och vice ordförande i rådet. Om ordförande inte är utsedd eller har förhinder, fullgörs ordförandens 
uppgifter av rådets vice ordförande. Mötet diskuterade mellan att utse en ordförande för 
hela året alternativt välja ordförande vid varje möte.  
 

  Beslut 
Mötet beslutade att utse ordförande i samband med varje möte. Till 
mötesordförande för mötet valdes Ulf Östan. 
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4. Val av vice ordförande 
 
Punkten ströks då vice ordförande ej ansågs nödvändigt med hänvisning till beslut 
under punkten 3.   

 
 

5. Val av sekreterare 
 
Till sekreterare valdes Emma Kronberg. 

 
 
6. Val av två justerare 

 
Till justerare valdes Isabella Andersson och Christer Bergström.  

 
 

7. Val av talesgrupp   
 
Föreningsrådet önskar en förbättrad dialog med Kultur och fritidsnämnden och har 
därför önskat regelbundna träffar med Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 
(KFN:s AU). Frågan kommer att tas upp på arbetsutskottet nästa möte i januari.  
 
Beslut 
Mötet beslutade att talesgruppen ska bestå av fem personer, varav tre personer 
alltid närvarar på mötena med KFN:s AU.  
 
Till talesgruppen valdes följande personer: 
Dean Kerr, Hidajet Hadzic, Isabella Andersson, Lisa Forsberg och Åke Johansson. 
 
Mötesdatum med KFN:s AU tas upp som en punkt på nästa föreningsrådsmöte. 
 

 
8. Genomgång av protokoll från stormöte 

 
Ordförande föredrog protokollet från stormöte. Mötet hade inga synpunkter på 
protokollet. 
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9. Verksamhetsplan 2019 
 

Mötet diskuterade verksamhetsplanen för det kommande året och vilka frågor som 
ska vara prioriterade under 2019.  

 
Förslag på verksamhetsplan 2019:  

 Talesgrupp med kontinuerliga möten med Kultur & fritidsnämndens 
arbetsutskott 

 Analys av föreningsenkät – viktig för det fortsatta arbetet!  

 Stärka rådets position  

 Bli en remissinstans (kunna påverka INNAN beslut fattas) 

 Kommunens bidragsutredning 

 Nyttjande av kommunens lokaler (ex. bygglov Ale Arena) 

 Ökad synlighet (sociala medier och marknadsföring) 

 Utbildningar 

 Bidragskväll – 15 januari 

 Årsmötesakuten – 5 februari 

 Utbildningsdag – 6 april 
 
Beslut  
Mötet fastställde att förslaget på verksamhetsplan 2019 ska gälla.  

 

 

10. Nuläge – föreningsenkät 
 
Hittills har 21 svar inkommit.  
 
Beslut 
Mötet beslutade att en påminnelse bör komma ut i Alekuriren samt ytterligare 
påminnelser via mail. Sista datum för att svara är 6 januari 2019.  
 
 

11. Information från Kultur & fritid / Ale kommun 
 

Närvarande tjänstemän informerade om att ridhusbygget på Jennylund kommit 
igång och pågår för fullt.  
 
Omsättning på personal inom kommunen gör att en del beslut och processer 
dragit/drar ut på tiden.  
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12. Mötesdatum 2019 
 

Mötet ansåg att rådets möten bör anpassas efter nämndens möten, som vid mötestillfället 
inte blivit beslutade.  
 
Föreningsrådet önskar möten i januari, mars, maj, september, november (stormöte), 
december.  
 
Beslut 
Mötesdatum för 2019 fastställs på nästa möte. 
 
Nästa möte för föreningsrådet är måndag 21 januari kl 18.00-20.00.  
Plats: Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg, 4, Älvängen  

 

 
13. Övriga frågor  

 
 Bidrag 

En fråga lyftes rörande kommunens bidragsregler och kravet att man ska ha 10 
medlemmar i åldern 7-20 år för att vara beviljad exempelvis driftsbidrag. Mötet 
hänvisade till den pågående bidragsutredningen och att detta måste vara en fråga att 
lyfta i samband med denna.  
 
Beslut 
Emma får i uppdrag att efterfråga en tidsplan samt statistikunderlag från 
KFN/Kultur & fritid gällande bidragsutredningen. I uppdraget ligger också att 
efterfråga ett förtydligande om vem som ska vara föreningsrådets motpart i 
diskussionen kring dessa frågor.  
 

 Nationaldagsfirande / Special Olympics  
Alebyggen har tagit initiativ till ett nationaldagsfirande på Klöverstigen i Nödinge 
som genomförs i samverkan med kommunen, företag och föreningar. Ett första 
planeringsmöte genomfördes 8 november.  
 
Under nationaldagen kommer också ett Special Olympics-event att genomföras, som 
är en prova-på-dag vars syfte är att bidra till ett mer inkluderande föreningsliv. 
Parasport Göteborg har blivit beviljade 10 000 kr för genomförandet av eventet, som 
arrangeras tillsammans med föreningar. Special Olympics är en världsomspännande 
organisation som bedriver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med 
utvecklingsstörning. 
 
Beslut 
Alla föreningar som är intresserade av att vara delaktiga i nationaldagsevenemanget 
och/eller Special Olympics kan kontakta emma.kronberg@ale.se.  
 

  

mailto:emma.kronberg@ale.se
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 Ale Outdoor 2019 
Emma informerade om att det ännu inte är beslutat om det blir en fortsättning på 
Ale Outdoor. Mötet var positiva till en fortsättning och flera föreningar vittnade om 
positiva effekter som Ale Outdoor inneburit för verksamheten, men också att de 
behöver hjälp med att kunna ta emot de nya medlemmar som aktiviteten ger. Flera 
föreningar har svårigheter med att kunna erbjuda plats åt alla nya utövare som vill 
börja. 
 
För att kunna genomföra Ale Outdoor 2019 ser föreningsrådet ett behov av att 
kommunen anställer en projektledare, och att det också är viktigt med en fortsatt 
samverkan mellan Kultur & fritid och näringslivsenheten.  
 
Beslut 
Talesgruppen tar med sig frågan till kommande möte med KFN:s arbetsutskott.  
 

 Ale & co 
I samband med diskussionen kring Ale Outdoor påtalades ett behov av att ha en 
motsvarighet till Göteborg & Co i Ale. Utveckling av besöksnäringen, 
destinationsutveckling och tillväxt för lokala evenemang var några exempel som 
nämndes som potentiella arbetsuppgifter för en sådan organisation.  
 
Beslut 
Till nästa föreningsrådsmöte bjuds Kristina Engstrand in, som är 
besöksnäringsutvecklare, för att diskutera mer kring denna fråga.  
 

 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. 
 
Isabella Andersson erbjöd sig att hålla utbilding i sociala medier för föreningar som 
är intresserade.  
 
Beslut 
Frågan tas upp som en punkt på nästa föreningsrådsmöte.  

 

 Medlemskap i Sveriges föreningar 
Frågan lyftes om föreningsrådet ska förlänga medlemskapet i Sveriges föreningar.  
 
Beslut 
Frågan tas upp som en punkt på nästa föreningsrådsmöte.  

 
 

14. Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutade mötet.  
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Protokollförare:    Emma Kronberg  

  

Justerat av:     Isabella Andersson    
   Christer Bergström 


