
• Emma Kronberg, Ale kommun 

• Helene Persson, SISU Idrottsutbildarna 

• Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening   

• Marianne Hilvarsson, Dansföreningen Korkskruven    

• Kjell Stensson, PRO Ale norra / Ale Riksteaterförening 

• Sven Pettersson, Nödinge Hembygdsförening 
 
Markerad med grön färg = uppgift för föreningsrådet 
Markerad med gul färg = uppgift för Ale fritid/kommunen 
 

• Nå ut med vad man gör i Alekuriren – stöd av föreningsrådet, hjälp med marknadsföring 

• Nå ut med information från kommunen – viktigt att föreningarna har rätt uppgifter 
o Ett föreningsansvar att se till att uppdatera sina uppgifter till kommunen 

• Hjälp med att utveckla föreningen 
o Idé: Anordna föreningsutvecklingskvällar med teman 

▪ Lär dig att använda Facebook-evenemang 

▪ Utveckla din hemsida 

▪ Så når du ut med vad du gör / Marknadsföring 

▪ Använda ungdomar/skol-IF som kan hjälpa pensionärsföreningarna med 
olika delar av föreningsarbetet 

• Upplever att många idrottslärare inte kan lära ut dans 
o Ta hjälp av föreningsledare/danskunniga personer från föreningslivet 
o Bygga in dans och närkontakt i unga åldrar så att det inte blir ”skämmigt” att 

dansa när de blir äldre 

• Svårt att rekrytera till styrelsen/föreningen 
o Hur lockar vi fler medlemmar till våra verksamheter?  
o Ta med en vän till nästa träning/aktivitet – vi behöver bli bättre på att bjuda in till 

våra verksamheter 
 

• Aktivitetsdag för seniorer:  
o Ersättning för seniormässan – istället fler mindre lokala evenemang  
o Fler föreningar som vill vara med på kommande aktivitetsdagar – Dansföreningen 

Korkskruven & PRO (med dans) 

• Ale Outdoor / Mat och kulturfestivalen / Nationaldagen 
o Bra evenemang som också gett mycket tillbaka till föreningslivet 
o Initiativet kan inte bara komma från kommunen, finns efterfrågan och behovet 

hos föreningslivet för att vilja genomföra gemensamma evenemang? 

 

• Aleförslaget – en möjlighet att nyttja för att kunna påverka och föra fram sina förslag till 

fullmäktige – krävs 75 röster för att ett förslag ska behandlas i fullmäktige 

https://ale.se/aleforslaget  

https://ale.se/aleforslaget


• Planeringsmöte för nationaldagskarnevalen 6 juni 2020 

Mötet genomförs i Ale kulturrum, Nödinge, torsdag 28 november kl 17.00-18.00 

Anmälan görs till catarina.mattila@alebyggen.se  

mailto:catarina.mattila@alebyggen.se

