Protokoll till möte med föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Tisdag 28 januari 2020, kl 18.00-20.00

Plats

Lokal Bifrost, Nödinge kommunhus, Ale Torg 7, Nödinge

Närvarande

Ulf Östan, ordförande
Daniel Wexell
Hidajet Hadzic
Linn Corneliusson
Lisa Forsberg

Förhinder

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Linda Skånberg
Roger Brovik
Sven-Erik Björklund

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun (sekreterare)
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
Lennart Dahl, valberedningen

Dagordning
1.

Mötets öppnande

Ulf öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Val av två justerare

Till justerare valdes Linn Corneliusson och Hidajet Hadzic.

4.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

5.

Bygglov Ale Arena

Det arbetas med frågan inom Ale Fritid och förhoppningsvis kommer ett besked kring
bygglovet inom två veckor, där det framgår vilken typ av verksamhet som får bedrivas i
arenan och vilka förutsättningar som gäller vid andra typer av evenemang. Ansvarig
handläggare på Ale Fritid är Martin Andersson.

6.

Verksamhetsplan 2020
a

Lokaler / Anläggningar
i

Behov / Förbättringar

* Tydliga kontaktvägar in i kommunen
Inte alltid tillräcklig lotsning via kontaktcenter. Det behövs en bättre lotsning i
ärenden som föreningarna framför till kommunen, frågor får inte trilla mellan
stolarna. En väg in i kommunen bör för föreningarna vara Kultur & fritid.
Beslut:
Emma skickar frågan vidare till chefer inom Kultur & fritid och ber om ett
klargörande.
* Organisationsschema
Emma kollar om Ale Fritid kan ta fram ett organisationsschema över
kommunen, för att tydliggöra vem som ansvarar för vad.
* Lokalförsörjningsplan
Kommunens lokalförsörjningsplan finns här. Bra om alla läser in sig på denna.
ii

Förteckning

* Föreningslokaler för uthyrning
Tillgängliggöra data om vilka föreningar som har lokaler för uthyrning samt info
om lokalerna (yta, utrustning, tillgänglighet m.m.). Börja med datan från
föreningsenkäten.
Beslut:
Emma undersöker om det går att lägga in denna info i kommunens
föreningsregister i Interbook Go.
iii

Nyttjande / Användande

* Tillgänglighet
Ont om lokaler som är rymliga och tillgängliga för alla. Kan DHR Ale vara
behjälpliga i att göra en översyn av detta?
* Gemensamt nyttjande av café i Ale kulturrum
Bokning av föreningscafé görs i Interbook Go, cafét ligger som ett bokningsbart

objekt under anläggning Ale kulturrum.
* Hur göra för att få klarhet över vilka lokaler som kommunen förfogar
över och vem som ansvarar för dessa?
Emma skickar frågan vidare till chefer inom Kultur & fritid och ber om ett
klargörande.
b

Information / Marknadsföring

* Allmänna anslagstavlor/digitala skärmar
Problematiskt med underhåll och tillstånd för att sätta upp anslagstavlor. Kan man
sätta upp digitala skärmar? Undersöka med Västtrafik om det är tillåtet att sätta upp
skärmar.
Om det finns digitala skärmar i kommunens anläggningar så kan föreningar
marknadsföra sina aktiviteter lokalt.
Beslut:
Klara författar ett mail till kommunikationschef Kenth Åkerman angående möjligheter
till informationstavlor/digitala skärmar.
Emma kollar med Kultur & fritid om det finns planer på att sätta upp digitala skärmar
i kommunens anläggningar.
* Evenemangskalender
Undersöka med Alekuriren om det skulle vara möjligt att få hjälp med drift av
hemsida.
* Hemsida/webbportal
Sätta upp en webbportal för Föreningar i Ale, ta pengar från budgeten.
Arbeta fram ett förslag att lägga fram till Kultur & fritidsnämnden om det krävs mer
pengar för att kunna genomföra förslagen.
Bra om föreningarna själva kan lägga upp infon på hemsidan, dock måste det ändå
finnas en centraladministratör.
Beslut:
Ta upp som en punkt till nästa möte:
- Vilken funktionalitet vill vi ha?
- Vilken information ska finnas på sidan?
- Hur och vem ska drifta den?
Bjuda in någon från kommunikation till nästa möte.
c

Föreningsutveckling
i

Inspirationsföreläsning

Förslag på föreläsare:
•

Mikael Andersson – Armlös, benlös, makalös

•

Bygga vidare på Grytgöls IK – koppla på med en workshop – vad kan vi
ta med oss i vår förening?
• Föreläsning med Varbergs föreningsråd eller Tibro föreningspool
Ske under hösten. Göra det ihop med stormötet eller vid ett annat tillfälle? Tas
upp som en punkt på nästa möte.
ii

Minska utanförskap / Få fler att välja rörelse och föreningsliv

Tas upp som en punkt på nästa möte.

7.

8.

Lokala föreningsträffar under våren 2020 – datum

-

Bohus/Surte – torsdag 19 mars
Plats: PRO-lokalen, Göteborgsvägen 217, Bohus
Ansvariga: Daniel Wexell, Linn Corneliusson

-

Nödinge/Nol/Alafors – torsdag 26 mars
Plats: matsalen, Ale kulturrum, Vitklövergatan 1, Nödinge
Ansvariga: Lisa Forsberg, Hidajet Hadzic

-

Skepplanda/Älvängen – måndag 23 mars
Plats: Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen
Ansvariga: Sven-Erik Björklund, Gunilla Wallengren

Föreningsgalan 2020

Emma skickar ut en sammanställning på alla nomineringar som inkommit. Alla ledamöter
avger sina röster via mail till emma.kronberg@ale.se.
Alla föreningsrådets ledamöter samt ersättare har gratisplatser. Dock krävs att var och en
anmäler sig via anmälningsformuläret (som du även hittar på ale.se/foreningsgala).

9.

Övriga frågor

Sportlov
Aktiviteter finns publicerade på ale.se/lov och sprids också via Unikum.
Trygg förening
Ett nytt bidrag som införts för föreningar med barn- & ungdomsverksamhet. Innebär att
föreningar får utbildning och stöd i att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar. Mer
information om bidraget finns på ale.se/tryggforening.
Ale Attitude
Ett projekt som startar under våren 2020 och handlar om att motverka ””machokultur”
bland ungdomar. Projektet riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Ansvariga föreningar är

Nödinge SK Fotboll och Ahlafors IF i samverkan med Ale kommun samt flera andra
samarbetspartners.

10.

Nästa möte

Onsdag 26/2, kl 18.00-20.00.
Lokal: Bifrost, Nödinge kommunhus, Ale Torg 7

11.

Mötet avslutas

Ulf avslutade mötet.

Vid protokollet

Emma Kronberg

Justerat av

Hidajet Hadzic
Linn Corneliusson

