Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Tisdag 18 juni 2019, kl 18.30-20.15

Plats

Carlmarks väg 4, Älvängen

Närvarande

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hidajet Hadzic
Sven-Erik Björklund
Ulf Östan

Förhinder

Dean Kerr
Hans Ulriksson
Isabella Andersson
Lisa Forsberg
Marthin Krantz
Roger Brovik
Sven Pettersson

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Klara Blomdahl, kultursamordnare
Valberedningens föreningsrepresentanter

Dagordning
1.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

2.

Val av ordförande
Ulf Östan valdes till ordförande.

3.

Val av sekreterare
Emma Kronberg valdes till sekreterare.

4.

Val av två justerare
Gunilla Wallengren och Sven-Erik Björklund valdes till justerare.

5.

Föregående protokoll 15/4 och 8/5
Ordförande föredrog föregående protokoll.
a. Arbetsform
Viktigt att skapa mer driv i frågorna, rådet bör välja ut några frågor som prioriteras och
inte springa på för många bollar. Tillsätta en arbetsgrupp-/projektgrupp för varje
prioriterad fråga, där någon från föreningsrådet är sammankallande.
Rådet har inte fått vara remissinstans i något ärende. Ett medskick som tas med till mötet
med KFN:s arbetsutskott den 15 aug.
b. Reglemente
Se punkt 6 på dagordningen.

6.

Rådets reglemente (stadgar)
Mötet är överens om ett minskat antal ledamöter för att skapa mer effektivitet i
arbetet, men fortfarande viktigt att behålla bredden på representationen i rådet. Förslaget är att
ändra antalet ledamöter till fem samt en ordförande, men istället lägga till ersättare. Även
ersättarna kallas till alla möten.
Ett förslag är att stormötet beslutar om de prioriterade frågor som föreningsrådet ska jobba
med under året. Frågan tas med till kommande möte, då stormötet ska planeras.
Beslut
Förslag på ändringar i reglementet görs under paragraf 5, 6, 9, 10, 14, 16 och 19. Emma gör
föreslagna ändringar och skickar ut förslag på nytt reglemente till rådet.
Frågan kring ändringar i reglementet tas upp på kommande möte med KFN:s arbetsutskott.

7.

Öppna frågor från tidigare protokoll
a. Infoblad (ev. tillsammans med besöksnäringsprojektet)
Beslut
Mötet beslutade att avskriva frågan om infoblad.

8.

Föreningsenkät, Uppföljning av enkät
Oavsett vilken fråga det gäller måste rådet vara drivande i att ta frågan vidare.
a. Anläggning/Lokaler
Ale Fritid gör en sammanställning av de föreningar som angett att de har lokal att
låna/hyra ut samt de föreningar som är i behov av att låna/hyra lokaler. Listan kommer
att finnas tillgänglig hos Ale Fritid samt mailas ut till de föreningar som svarat på
enkäten.
b. Föreningspool
Frågan pausas tills vidare.

c. Nätverk/Föreningsforum
i.

Föreningar på samma ort
Geografisk indelning för möten:
1. Skepplanda/Älvängen med omnejd
Ansvariga: Gunilla Wallengren, Sven-Erik Björklund, vakant
2. Alafors/Nol/Nödinge
Ansvarig: Hidajet Hadzic, vakant, vakant
Förslag på mötesdatum sattes till måndag 2/9.
3. Bohus/Surte
Ansvariga: Ulf Östan, vakant, vakant
Ett förslag på uppdelning av föreningar utifrån ovanstående
indelning tas fram av Emma och Klara och skickas till rådet för
överseende.
Frågor av mer lokal karaktär, gemensamma aktiviteter och
samnyttjande av lokaler/anläggningar/övriga resurser är exempel
på frågor som bör tas upp. Emma tar fram ett förslag på
presentation som kan användas vid alla möten. Möten bör
genomföras 2 gånger per år.
Beslut
Mötet beslutade att ortsmöten genomförs under vecka 35 eller
36. Planering och avstämning inför möten sker via mail och
telefon.

ii.

Föreningar inom samma inriktning
Frågan pausas tills vidare.

9.

Ale Outdoor
Ale Outdoor genomförs inte under 2019 och som det ser ut nu, kommer ingen finansiering från
kommunen att finnas under 2020.
Frågan ligger med som en punkt på dagordningen för samverkansgruppen kring Jennylund.

10.

Nästa möte med Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott
Mötet äger rum torsdag 15 augusti kl 8.30-11.30, plats meddelas senare. Huvudpunkt bör vara
ändring av reglementet samt föreningsrådets funktion som remissinstans.
Beslut
En kort telefonavstämning sker inför mötet, där vi stämmer av punkterna som ska tas upp på

mötet.
Emma och Ulf skickar ut en kallelse till mötet samt skickar ut dagordning till
mötet.
11.

Övrigt
a) Applikation för kultur & fritid
Om det påbörjas ett arbete med att utveckla en destinationsapplikation inom kultur &
fritid/kommunen, bör föreningsrådet bli rådfrågade och delaktiga i att utveckla innehållet.
Emma har i uppgift att säkerställa att detta sker.
b) Invigning av Ale kulturrum
Tas upp som en punkt på nästa möte.

12.

Kommande mötesdatum
a. Torsdag 5/9, 18:00
Inklusive förberedelser inför stormöte.
b. Tisdag 19/11, 18:00 (Stormöte)
c. Måndag 9/12 18:00

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Gunilla Wallengren
Sven-Erik Björklund

