Kallelse till stormöte för föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Tisdag 23 november 2020, kl 18.30-20.30

Plats

Teatern, Ale kulturrum, Nödinge
Vi ser gärna fysisk närvaro, men det är möjligt att ansluta via
Microsoft Teams: Klicka här för att ansluta till mötet

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.

Övriga

Kultur- & fritidsnämnden
Åsa Turesson, sektorschef Kultur & fritid
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid
Ulf Berglund, enhetschef Kultur
Andreas Antelid, kultursamordnare Kultur
Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale Fritid
Helene Persson, RF-SISU Västra Götaland

Anmälan

Anmälan görs senast 18 november via formuläret

Föreningsrådet i Ale
Föreningsrådet är de ideella föreningarnas samverkansorgan. Rådets syfte är att utveckla och
stärka föreningslivet samt stärka föreningarnas möjlighet att påverka kommunens utveckling.
Stormötet är föreningsrådets årsmöte där val av ledamöter till föreningsrådet görs. På stormötet
har endast en utsedd representant från varje bidragsberättigad förening rösträtt.
Mer information om föreningsrådets verksamhet finns på ale.se/foreningsradet samt på
svenskalag.se/foreningariale.

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.

Program för kvällen
18.00-18.30 Välkomstmingel
18.30-19.30 Föreläsning med Torkild Sköld
19.30-19.50 Fikapaus (kaffe/te, fika och frukt)
19.50-20.30 Stormöte med föreningsrådet

Inspirationsföreläsning med Torkild Sköld
Torkild Sköld är utbildad yrkesofficer och civilekonom. Han har jobbat med
ledarskap i mer än 30 år både i Sverige och internationellt. Han har
erfarenhet från vitt skilda branscher såsom resebranschen där han arbetade
med ledande befattningar inom Ving och från IT-branschen. I många år har
Torkild arbetat med olika ledarskapsutbildningar.
Hans föreläsningar får dig att tänka till och skratta för att kunna se
verkligheten med nya ögon. Med stort engagemang och passion ger han dig
konkreta exempel att tillämpa på dig själv för att förstärka ditt personliga
ledarskap och utveckling – effektivt, enkelt och mycket givande.
År 2012 blev Torkild utnämnd till ”Årets bästa nya föreläsare 2011” av riksförbundet för coacher och
föreläsare. Han blev nyligen nominerad till stora talarpriset och är dessutom utsedd till en av landets
populäraste föreläsare 2018. Han har också nyligen blivit utsett till Platinum Speaker.

Föredragningslista stormöte
1.

Mötets öppnande

2.

Parentation över Hans Ulriksson

3.

Val av mötesordförande

4.

Val av mötessekreterare

5.

Val av två justerare

6.

Verksamhetsberättelse 2021

7.

Verksamhetsplan 2022

8.

Val till föreningsrådet
a. Val av ordförande på ett år
b. Val av ledamöter på två år
c. Fyllnadsval av en ledamot på ett år
d. Val av ersättare på två år
e. Fyllnadsval av en ersättare på ett år

9.

Tillsättning av föreningsrådets valberedning

10.

Övriga frågor

11.

Mötets avslutande

Föreningsrådets sammansättning under 2021
Ordförande
Ulf Östan
Ledamöter
Anette Hallgren
Daniel Wexell
Linn Corneliusson
Lisa Forsberg
Robert Werling
Sven-Erik Björklund
Ersättare
Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Linda Skånberg
Roger Brovik

Valberedningens förslag till stormötet 2021
8. a. Val av ordförande på ett år
Ulf Östan, Bohus Scoutkår
8.b. Val av ledamöter på två år
William Pitsinki, Surte IS Fotbollsklubb
Sandra Domingo, Ale Konfliktspel
8. c. Fyllnadsval av en ledamot på ett år
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
8. d. Val av ersättare på två år
Fredrik Gullbrandsson, Byalaget Ale Vikingagård
8. e. Fyllnadsval av en ersättare på ett år
Vakant

Utdrag ur föreningsrådets reglemente
Föreningsrådets sammansättning och val
5§
Föreningsrådet ska bestå av minst sex ledamöter, varav en ordförande, samt fem ersättare.

