
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till möte med föreningsrådet i Ale 
 

Datum och tid Onsdag 8 maj 2019, kl 18.30-20.00 

 
Plats  Carlmarks väg 4, Älvängen 

 

Ledamöter Christer Bergström 
   Dean Kerr 
   Gunilla Wallengren 
   Hans Ulriksson 

   Hidajet Hadzic 
   Isabella Andersson 
   Lisa Forsberg 
   Marthin Krantz 

   Roger Brovik 
   Sven-Erik Björklund 
   Sven Pettersson 
   Ulf Östan 

 
Övriga   Emma Kronberg, föreningsutvecklare  

Klara Blomdahl, kultursamordnare 
  Valberedningens föreningsrepresentanter 

 

Föredragningslista 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Val av ordförande 
 

4. Val av sekreterare  
 

5. Val av två justerare 
 

6. Föregående protokoll 
a. Håller de som inte var med senast, med om punkt 1? 
b. Arbetsformer för föreningsrådet 
c. Rådets reglemente 
d. Verksamhetsplan 2020 

 
7. Öppna frågor från tidigare protokoll 

a. Bidrag 
i. Vem är föreningsrådets motpart i bidragsfrågan? 

b. Nationaldagsfirande - har ett erbjudande gått ut till föreningarna om att deltaga och att de i 
så fall ska kontakta Emma? 

c. Facebook - frågan avslutas och tas upp på nytt om/när det blir aktuellt 
d. Infoblad - kanske något att utföra tillsammans med Kristina Engstrand? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Talesgrupp inför kommande KFN AU 
a. Enligt rapport från tidigare möte ska rådet och AU träffas en gång per termin? 
b. Vilka går på kommande möte 
c. Vilka frågor tas med/upp? 

 
9. Föreningsenkät 

a. Hur gick arbetet i fokusgrupperna? 
b. Uppföljning av enkät 

i. Anläggning/Lokaler 
1. Sammankallande från rådet? 
2. Bjuda in till möte med de föreningar som önskar låna tillsammans med 

föreningar som har tillgängliga. 
ii. Föreningspool 

1. Sammankallande från rådet? 
2. Bjud in till möte med föreningar som önskar hyra och som önskar hyra ut. 

iii. Nätverk/Föreningsforum 
1. Föreningar på samma ort 

a. Sammankallande från rådet? 
b. Bjud in till möte med föreningar på orten 

2. Föreningar inom samma inriktning 
a. Sammankallande från rådet 
b. Bjud in till möte med föreningar inom samma inriktning 
c. Möten ska hållas på vardagar mellan 18 och 21 under feb-april samt sept-

nov 
10. Ale Outdoor 

a. Arrangeras varje eller vartannat år? 
b. Projektledare och övriga engagerade? (Kristina Engstrand besöksnäringsutvecklare? Någon 

från rådet?) 
c. Jennylundsföreningarna - har samtal förts? 
d. Vem i rådet ansvarar för att driva frågan vidare? 

 
11. Övrigt 

a. Hur gick presentationen av rådets funktion under Föreningsgalan? 
 

12. Kommande mötesdatum 
a. Tisdag 18/6, 18:30 
b. Torsdag 5/9, 18:00 
c. Tisdag 19/11, 18:00 (Stormöte) 
d. Måndag 9/12 18:00 

 


