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2019-12-09 
 

 

Tisdag 9 december 2019, kl 18.00-20.00 

 

Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen  

 

Ulf Östan, ordförande 
Hidajet Hadzic 
Lisa Forsberg 
Sven-Erik Björklund 

Linn Corneliusson 

Daniel Wexell 

Hans Ulriksson (ersättare) 
 

Roger Brovik 
Gunilla Wallengren 
Linda Skånberg 
Christer Bergström 
 

Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun 

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 

 

 

 

  
 
Ulf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 

  
 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
 

 

Till justerare valdes Daniel Wexell och Sven-Erik Björklund. 
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Ulf föredrog föregående mötesprotokoll. Ett förtydligande önskades kring vem som är 
ersättare för vem i rådet. Det önskades också en lista på kontaktuppgifter till alla 
ledamöter. 
 
Vad händer med bygglovet kring Ale Arena? Rådet bör driva frågan vidare för att skapa 
förändring.  
 
Beslut 
Emma gör en kontaktlista med alla uppgifter och distribuerar till alla ledamöter. 
 
Ulf tar fram ett förslag på en skrivelse till kommunstyrelsen angående ändrat bygglov för 
Ale Arena. 
 
 

 

Rådet gick igenom det underlag som arbetades fram under stormötet (se bilaga 2) för att 
enas om prioriterade punkter. 

 
Beslut:  
Prioriterade punkter 2020 

• LOKALER/ANLÄGGNINGAR 
o Behov, förbättringar 
o Nyttjande / Användande 
o Förteckning 

• INFORMATION/MARKNADSFÖRING 
o Anslagstavlor 
o Evenemangskalender 
o Föreningssida Alekuriren 

o Samordning och kommunikation mellan föreningar 
• FÖRENINGSUTVECKLING 

o Jobba aktivt för att minska utanförskap och få fler att välja rörelse och 
föreningsliv  

o Identifiera/synliggöra andra föreningars bra initiativ 
 
De prioriterade punkterna ligger med som punkter på rådets möten under 2020. 
Verksamhetsplanen som helhet ligger som bilaga 1 till protokollet.  
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Kommunen har fördelat 25 000 kr till föreningsrådet att nyttja till sin verksamhet. Ett 
önskemål är att använda en del av pengarna till att genomföra en inspirationsföreläsning 
för föreningslivet. 

Beslut: 
Anordnande av inspirationsföreläsning tas med som en punkt till nästa möte. 

 

 
Mötet gick igenom protokollen från de lokala föreningsträffarna. Många av punkterna 
som togs upp var sådant som också behandlas i verksamhetsplanen. Lokala 
punkter/åtgärder följs upp och behandlas i samband med vårens lokala föreningsträffar.  
 
Ett önskemål från en av träffarna var att rådet skulle författa en insändare till Alekuriren 
för att lyfta hur nedläggningen av Konferens Ahlafors Fabriker påverkar föreningslivet.  
 
Beslut 
Vårens lokala föreningsträffar genomförs under mars. Emma tar fram förslag på 
mötesdatum i samråd med ansvariga ledamöter på respektive ort.  
 
Emma undersöker vilka föreningar som haft verksamhet i Konferens Ahlafors Fabriker. 
Är detta ett problem som rör flera föreningar så ansvarar Lisa för att ta fram ett förslag på 
insändare.  

 
 

 
 
Galan genomförs fredag 6 mars 2020 i Alafors medborgarhus, preliminär tid kl 18.00-
23.00. Föreningsrådets ledamöter samt ersättare deltar kostnadsfritt på galan.  
 
Föreningsrådets ledamöter hjälper till att utse pristagare till galans fem olika 
priskategorier. Mer information om detta sker vid nästa föreningsrådsmöte.  
 
 

 
 
Beslut 
Det beslutades att genomföra möten:  
Tisdag 28/1, kl 18.00-20.00 
Onsdag 26/2, kl 18.00-20.00 (inkl. planering av lokala föreningsträffar) 
Torsdag 16/4, kl 18.00-20.00 
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Inga övriga frågor noterades. 
 
 

 
 
Tisdag 28/1, kl 18.00-20.00 i Nödinge kommunhus.  
 
 

  
 
Ulf avslutade mötet. 

 
 
 
Vid protokollet  Emma Kronberg                  
 
 
Justerat av            Sven-Erik Björklund          
   Daniel Wexell 
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Insats/Önskemål Åtgärd/Genomförande Ansvarig 

Område: Föreningsrådet / Föreningsutveckling 

E-mail som man kan nå föreningsrådet med 
frågor, önskemål m.m. 

Länk i nyhetsbrevet till rådets 
kontaktformulär på ale.se/foreningsradet 

Emma 

Samordna lokala föreningar Ta med som punkt till lokala 
föreningsträffar (inklusive samsyn och 
träningstider).  

Rådet 

Identifiera/synliggör andra föreningars bra 
initiativ 

Anordna inspirationsföreläsning under året 
(ex. Grytgöls IK eller Mikael Andersson) 

Rådet/ 
Emma 

Jobba aktivt via föreningarna för att minska 
utanförskap och få fler att välja rörelse och 
föreningsliv  

• Äldre 

• Nyanlända 

Ta med som en punkt på rådets möten. 

1. Ev. uppstart Senior Sport School 2020 

2. Ett föreningsprojekt startar sannolikt 
igång under våren 2020 

Rådet 

Område: Lokaler/Anläggningar 

Behov/Förbättringar  

1. Bättre återkoppling från kommunen 
på föreningars önskemål 

2. Större insyn/delaktighet i 
kommunens lokalplanering 

3. Bättre underhåll av lokaler och 
anläggningar 

Ta med som en punkt på rådets möten. 

1. Ta fram organisationsschema för 
kommunen – vem ansvarar för vad?  

2. Sätta sig in lokalförsörjningsplanen /vara 
delaktiga i diskussioner 

3. Göra en skrivelse om problemet med 
dålig återkoppling från kommunen. Hur 
ska vi kommunicera med kommunen? 

 
 

Emma 

 

Rådet 
 
Ulf 

Förteckning  Ta med som en punkt på rådets möten. 

Ta fram en lista på bokningsbara lokaler i 
kommunen som är tillgängliga för 
föreningar (med data från 
föreningsenkäten). 

 
 

Emma 

Nyttjande / Användande 

 

Ta med som en punkt till lokala 
föreningsträffar.  
Hur får vi en bättre kommunikation och 
samarbete mellan föreningar?  

Rådet 

  

https://ale.se/foreningsradet
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Område: Information och marknadsföring 

Allmänna anslagstavlor sätts upp i 
kommunen där folk rör sig 

Undersöka med Kultur & fritid om detta är 
möjligt 

Emma & 
Klara 

Evenemangskalendern – mer omfattande Sprida info i nyhetsbrevet Föreningsinfo om 
evenemangskalendern på ale.se - för alla 
publika föreningsevenemang 

Emma 

Marknadsföring / Föreningssida i Alekuriren Utse ansvarig i rådet som kan driva frågan 
mot Alekuriren! 

Rådet 

Bättre kommunikation med kommunen samt 
mellan föreningarna 

 

Ta upp som en punkt på lokala 
föreningsträffar.  

Sprida Facebook-sidan Föreningar i Ale 
ut i föreningarna.  
Information i skolorna – får föreningar 
affischera? Nå ut via Unikum? 

Rådet 

 

 

Rådet 
 

Rådet 

Deltagarna genomförde en workshop för att ta fram förslag på innehåll i föreningsrådets 
verksamhetsplan för 2020.  

 
Föreningsrådet/Föreningsutveckling 

• E-mail som man kan nå föreningsrådet med frågor, önskemål m.m. 

• Remissinstans Kultur & fritid 

• Föreningsutbyten 

• Samordna lokala föreningar 

• Identifiera och prioritera en handfull viktiga frågor. 

▪ Sätt målsättningar tillsammans med berörda 

▪ Definiera vad man bör kunna uppnå. 

▪ Identifiera hinder och möjligheter. 

• Identifiera/synliggör andra föreningars bra initiativ 

• Jobba aktivt via föreningarna för att minska utanförskap 

▪ Äldre 

▪ Nyanlända 

• Jobba aktivt för att få fler unga att välja rörelse och föreningsliv framför 
stillasittande och kriminalitet. 

▪ Ta fram strategi 

▪ Ta fram aktivitetsplan 

▪ Hur kan kommunen bidra 

• Få kommunen att mer aktivt hjälpa till och guida frågor/önskemål från 
föreningarna. 

 

Kommunen 
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• Varför har inte styrelsemedlemmarna i föreningsrådet arvode? 

• Information om vad kommunen kan bidra med, ex. kopiering, meddela en 
gång/år med priser 

• Administrativ hjälp – avlasta föreningar 

• Bidrag för föreningar med barn under 7 år 

• Bidrag till alla föreningar? Arbetskraft från kommun, till t.ex. Alebacken 

• Hjälpa till med lösningar → inte bara förkasta. 

• Ge alla vuxna och barn samma möjlighet som finns i närliggande kommuner. 
 

Anläggningar och lokaler 
• En idrottsanläggning för fler idrotter – Idrottens hus 

• Söka anläggningsbidrag – ungdomsverksamhet som inte är föreningsspecifik 

• Inomhustider för t.ex. futsal, prioritering vinteridrotter? 

• Användning av våra lokaler 

• Lokaler/Anläggningar – förbättringar, behov, nyttjande och förteckning 

• Ridhuset i Jennylund – vad händer? 

• Få fram fler hallar för inomhussport som kan erbjuda tillgänglighet på vettiga 
tider som matchar samhällets verklighet (tider, dagar) 

• Bättre underhåll på kommunens lokaler/arenor (Ale Arena = 
läckage/Nödinge idrottshall = livsfarligt halt golv etc) 

• Konstgräs till Surte IP 

• Upplysa föreningar om nolltaxan på att låna lokal medborgarhuset Nol 

• Få behålla hyran på samma nivå (pensionärer)        
 

Gemensamma aktiviteteter 
• Ale Outdoor som en återkommande aktivitet 

• Hur undviker vi att lägga större arrangemang samtidigt?  

• Samarbeten mellan föreningar. Gemensam kalender så vi inte krockar med 
aktiviteter 
 

Information och marknadsföring 
• Gemensam annonsering  

• Info om aktiviteter – gemensam reklamplats 

• Allmänna anslagstavlor sätts upp i kommunen där folk rör sig 

• Evenemangskalendern – mer omfattande 

• Marknadsföring / Föreningssida i Alekuriren 

• Föreningslivet i Ale ska ha en mera framträdande plats på kommunens 
hemsida 

• Bättre kommunikation mellan föreningarna 
 

Föreningsrådet får i uppgift att utifrån ovanstående förslag ta fram en prioriteringsordning att 

jobba utifrån under det kommande året.


