Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Måndag 15 april 2019, kl 18.30-20.00

Plats

Konferensrum Bifrost, Nödinge kommunhus, Nödinge

Ledamöter

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hidajet Hadzic
Lisa Forsberg
Ulf Östan

Förhinder

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

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Klara Blomdahl, kultursamordnare

Dagordning
1. Syftet med mötet




Vi vill få en ökad delaktighet hos rådets ledamöter
Vi vill höja arbetstakten i rådet och prestera mera
Vi vill driva fler frågor

2. Vilka frågor/uppgifter ser vi som viktiga för föreningsrådet?




Lokal-/Anläggningsfrågor – påverkar i stort sett alla föreningars verksamhet
Bidragsöversynen – mer pengar till föreningslivet – är fördelningen rättvis?
Hur gör vi ett system som gynnar alla?
Remissinstans - Påverka politiken! Påverka beslut!

3. Rapport från KFN:s möte - 29 mars
Christer deltog vid Kultur- & fritidsnämndens sammanträde i Lerum den 29 mars.
Några av de frågor som nämnden lyfte upp som de ser som viktiga:
 Lokaler/Anläggningar – en fråga att jobba vidare med, starka incitament från
båda håll




Skapa samsyn mellan föreningar – bli en starkare röst för att driva och
genomföra rådets frågor
FAR (Fysisk aktivitet på recept) – en möjlighet att kunna utveckla och
driva från föreningshåll. Är detta något att utöka i Ale? En viktig fråga för
folkhälsan som också kan generera intäkter till föreningslivet.

4. Arbetsformer för föreningsrådet
Mötet diskuterade hur rådet skulle kunna fungera bättre och få en starkare förankring
hos föreningslivet.






Få mer kött på benen – vad behöver föreningarna?
o Samla in frågor att driva för föreningslivet – utgå från enkäten, men också göra
utskick varje månad för att påminna föreningarna
Samla mindre/lokala frågor i grupper utifrån indelning efter verksamhet/geografi.
o En lämplig representant från föreningsrådet kan delta vid mötet.
Färre ledamöter i föreningsrådet, en representant per område – exempel på
indelning: utomhusidrott, inomhusidrott, kultur, funktionshinder, pensionär
Utse arbetsgrupp som förbereder stormötet, utses på mötet i juni (sept-okt)
Förslag om att kultur & fritidsnämndens protokoll distribueras till alla i
föreningsrådet varje gång ett nytt protokoll offentliggjorts

Beslut: Mötet utsåg Ulf Östan och Christer Bergström till ordförandegrupp som
förbereder rådets möten tillsammans med Emma (och ev. Klara).

5. Uppföljning av föreningsenkät
Beslut: Ulf och Christer tar fram ett förslag utifrån enkäten och presenterar ett förslag
inför mötet 8 maj. Mötet beslutade att en återkoppling ska skickas ut till föreningarna
som svarat på enkäten samt att Excel-filen med alla enkätsvar skickas ut till alla
ledamöter.

6. Föreningsrådets reglemente
Frågan lyftes om rådet bör vi se över och ändra reglementet inför stormötet i november.
Beslut: Skicka ut reglementet till alla ledamöter för översyn och därefter ta upp på
kommande möte i maj eller juni.

7. Verksamhetsplan 2020
Beslut: Ett förslag på verksamhetsplan 2020 tas fram inför stormötet.

8. Ale Outdoor 2020
Kultur & fritidsnämnden har bett föreningsrådet att tillsammans med berörda
tjänstemän ta fram ett förslag på hur vi vill att evenemanget ska genomföras.
Frågor som det behöver tas ställning till:
 Ska det arrangeras varje eller vartannat år – ta fram alternativa förslag
 Anställa en kommunal projektledare – vilken omfattning behövs?
 Bör lyftas med föreningarna på Jennylund (Ale Jennylunds Ridklubb, Bohus IF,
Bohus Scoutkår, Surte Bandyklubb)
Beslut: Emma kallar till möte/har en avstämning med de fyra Jennylundsföreningarna
innan den 8 maj. Vi tar upp detta som en punkt på mötet 8 maj, där vi klargör vilka från
föreningsrådet som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp.

9. Kommande möte
Nästa möte äger rum onsdag 8 maj, kl 18.00-20.00, Carlmarks väg 4, Älvängen.
Beslut: Det beslutades att lägga in ett extra möte i juni – tisdag 18 juni kl 18.30-20.00.
Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Christer Bergström
Ulf Östan

