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Datum och tid

Torsdag 21 februari 2019, kl 19.00-20.30

Plats

Konferens Ahlafors Fabriker, Alafors

Närvarande

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Hidajet Hadzic
Lisa Forsberg
Sven Pettersson
Ulf Östan

Övriga närvarande

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Klara Blomdahl, kultursamordnare
Sonny Landerberg, ordförande Kultur & fritidsnämnden

Förhinder

Dean Kerr
Isabella Andersson
Marthin Krantz
Roger Brovik
Sven-Erik Björklund

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 Gunilla Wallengren.

4.

Val av två justerare
Till justerare valdes Hidajet Hadzic och Ulf Östan.
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Genomgång av föregående protokoll
Mötesordförande föredrog protokollet från föregående möte.
Rådets efterfrågade presentation av bidragsutredningen kommer att göras av Klas
Arvidsson i samband med fokusgruppernas möte, 19 mars i Älvängen.

6.

Rapport från talesgruppens möte med KFN:s arbetsutskott
De frågor som lyftes under mötet:
¤ Möjlighet att nyttja Ale Arena året runt för mer än bara bollsport
¤ Bidragsutredningen
¤ Föreningsenkätens resultat – presenteras för KFN under 28 eller 29 mars.
¤ Besked om Ale Outdoor 2019 – kommer inte att bli pga ridklubbsbygget.
Kommunen siktar på att genomföra eventet 2020.
¤ Samverkan med skolan - hur kan samverkan mellan skola och föreningsliv
underlättas?
Reflektionen från mötet är att det är ett bra forum att mötas i. Talesgruppen och
arbetsutskottet träffas en gång per termin, dessutom deltar Sonny på ett rådsmöte
per termin.

7.

Föreningsgala
Viktigt att under kvällen få med en presentation av föreningsrådets ledamöter och
rådets syfte och funktion.
a. Inkomna nomineringar
Alla nomineringar skickas ut till alla ledamöter för överseende.
b. Prisutdelare
Utsedda prisutdelare: Hidajet Hadzic, Gunilla Wallengren, Per-Anders Klöversjö,
Ale Uniteds representant samt Mikael Berglund.
c. Mästare i Ale
Två mästare är inskickade via anmälningsformuläret.
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Föreningsenkät
Ytterligare tre föreningar har inkommit med svar.
Analysarbetet av enkätsvaren görs i respektive fokusgrupp. Alla grupper träffas
samtidigt, tisdag 19 mars kl 18.00-20.00 på Kultur & fritidskontoret, Älvängen.
Önskvärt är att ha en föreningsrådsrepresentant med i varje grupp.
Meddelat förhinder 19/3: Ulf & Gunilla

9.

Marknadsföring av föreningsrådet
För att stärka föreningsrådet synlighet har Isabella föreslagit att starta en öppen
Facebook-sida för föreningsrådet där man kan sprida information, marknadsföra
evenemang m.m.
Beslut
Frågan bordläggs till nästa föreningsrådsmöte.

10.

Information från Kultur & fritid / Ale kommun
Sonny Landerberg berättade om kultur & fritidsnämnden haft ett stort fokus på
ekonomi den senaste tiden, framförallt kring Jennylund. Vidare är
verksamhetsplanen för 2019 antagen.
Sonny informerade också om ammoniakläckaget på Ale Arena, nyinvigning av
teatern i Ale kulturrum samt om parkeringsplatser på Forsvallen som försvinner i
samband med byggnation av en ny gång- & cykelbana.
Klara och Emma informerade om den planerade nationaldagskarnevalen i
Nödinge, där det är önskvärt att få många föreningar delaktiga. Anmäl gärna ert
intresse till emma.kronberg@ale.se eller klara.blomdahl@ale.se

11.

Övriga frågor
Infoblad
Mötet lyfte frågan om kommunen skulle kunna ansvara för att producera ett infoblad, om
intresse finns för att skapa ett sådant så kan det skapas tillsammans med Ale Fritid.
Emma stämmer av med övriga på Ale Fritid, frågan bör tas med till fokusgruppen
Information och marknadsföring.
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Nästa möte
Nästa möte med föreningsrådet är planerat till onsdag 8 maj, kl 18.00-20.00.
Möte med fokusgrupper
Nästa möte med föreningsrådets fokusgrupper tisdag 19 mars kl 18.00-20.00.
Plats: Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen.

13.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Ulf Östan
Hidajet Hadzic

