
• Emma Kronberg, Ale kommun 

• Klas Arvidsson, Ale kommun 

• Gunilla Wallengren, DHR Ale 

• Iris Wallengren, DHR Ale   

• Ann Franzén, Bibliotekets vänner i norra Ale 

• Elinor Johnson, Hålanda Hembygdsförening 

• Gerhard Sager, Skepplanda Bordtennisklubb 

• Katarina Bodén, Ahlafors IF 

• Ulla Hultman, Ale Riksteaterförening 

• Sven-Erik Björklund, Skepplanda Hembygdsförening 
 
Markerad med grön färg = uppgift för föreningsrådet 
Markerad med gul färg = uppgift för Ale fritid/kommunen 
 

• Föreningsrådet vill vara en stark röst som driver föreningslivets intressen 

• För att rådet ska fungera krävs input och stöd från alla föreningar i Ale – därför har rådet 
valt att genomföra lokala föreningsträffar för att få ett större engagemang och få fler 
föreningar involverade 

 

 

• Lokal samverkan krävs för att föreningarna ska kunna överleva. Det är livsviktigt! 
o Samverkan över gränserna, både mellan verksamheter och geografi!  
o Samverkan stärker alla aktörer! 

 

• Svårt att hitta information om vilka evenemang som arrangeras i kommunen 
o Vi behöver bli bättre på att marknadsföra det vi gör. 
o Marknadsföring är svårt – samverkan kan göra det lättare att nå ut till fler! 
o Ett bra exempel på bra marknadsföring är Café Torpet.   

• Evenemangskalender – tipsa om evenemang till ale.se 
o Samverkan för att inte krocka med varandras evenemang 
o I evenemangskalendern på ale.se får föreningar publicera publika evenemang 

(t.ex. loppis, marknad, föreläsningar, tävling, cup m.m.) 
o Borde ligga med som ett utrymme i Alekuriren (kommunen står för kostnaden?) 

• Borde ligga i föreningsrådets intresse att samordna det som händer i kommunen 

o Föreningsrådet borde förhandla med Alekuriren om ett utrymme för 
”Föreningsinfo” 
 

 



• Lokaler som finns tillgängliga för uthyrning:  
o Skepplanda hembygdsförening - kan hyra sin lokal 
o Skepplanda BTK – andra föreningar är välkomna att hyra in sig på dagtid 
o Ahlafors IF – har en klubblokal att hyra ut 
o Hålanda Hembygsförening – bygdegården lämpar sig för ett lite mysigare 

styrelsemöte 

• Viktigt att tänka på tillgänglighet, såväl i kommun- som föreningsägda lokaler. 
o DHR Ale kan vara behjälpliga vid anpassning av lokaler 
o TIPS! ”Tillgänglighetsdatabasen” – här finns lokaler som är inventerade. 

Privatpersoner kan söka på tillgänglighetsanpassade lokaler.  
o Kommunen borde uppdatera hemsidan med information om den 

tillgänglighetanpassning som finns i kommunens bokningsbara lokaler. 

• Konferens Ahlafors Fabriker – en uppskattad mötesplats som tas bort. Kommunen 
pratar om vikten av mötesplatser (i arbetet med Ale 360), men sen stänger man en av de 
finaste mötesplatserna som finns i kommunen. Ale kommun lever inte som man lär!  
Föreningsrådet borde skriva en insändare till Alekuriren om detta.  

• Sprida verksamheten i kommunen – Ale Riksteaterförening har spridit ut sin 
verksamhet i kommunen vilket blivit mycket uppskattat. Viktigt att visa sig runtom i 
kommunen och inte fastna vid en plats/lokal/anläggning.  

• Det är inte lätt för föreningar att veta vem som har ansvar för olika frågor i 
kommunen:   Internservice/Fastighet/Ale Fritid.  

o Vilket är föreningens ansvar och vem ska man vända sig till i olika frågor 
o Behöver finnas en tydlighet kring detta – det är svårt för de föreningar som har 

egna anläggningar eller som driver kommunens anläggningar att veta vem man 
ska vända sig till i olika frågor.  
 

• Hitta rätt personer att driva föreningar  
o Får man inte ihop till en styrelse så kan man inte driva föreningen 
o Dela upp ansvaret, så att inte styrelseuppdraget blir för tungt! (Det finns dock en 

svårighet i att hålla ihop organisationen när man är många inblandade.) 

o Det kommer hela tiden nya pensionärer        

• Konkurrens – många håller på med flera aktiviteter 

• Information om Interbook Go – utbildningskväll (bör genomföras varje år) 
o Bidragsansökningar 
o Lokalbokning 
o Föreningsstatistik

 

• 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  

• 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  

 

https://ale.se/aleforslaget
mailto:catarina.mattila@alebyggen.se

