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Föreningsrådet
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Plats och tid

Drivhuset, Ale Kulturrum 18:00-20:00

Beslutande

Per Carlsson
Birgitta Andersson
Ann Franzén
Hans Ulriksson
Åke Johansson
Åsa Sandström

Förhinder

Anders Ahl
Björn Ekelund
Diana Sasaroga
Saman Fattah
Ulf Östan

Övriga närvarande Stefan Hagman, ordförande kultur- & fritidsnämnden
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid
Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale Fritid
Helene Persson, idrottskonsulent SISU Idrottsutbildarna

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Per Carlsson öppnar mötet.

§2 Val av två justerare
Till justerare valdes Ann Franzén och Åke Johansson.

§3 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§4 Presentation av SISU Idrottsutbildarna & VGIF
Helene ”HP” Persson är ny idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna Västra
Götaland och Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF). Helene ansvarar för Ale
och Lilla Edet och har till uppgift att stötta och utveckla idrottsföreningarna.
SISU/VGIF erbjuder bl.a. utbildningar för styrelse, ledare, föräldrar och aktiva
och idrottsföreningar har möjlighet att söka medel från Idrottslyftet för olika
satsningar.

§5 Föregående protokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Några punkter som lyftes upp:


En workshop kring IdrottOnline kommer att genomföras 23 februari.
Inbjudan skickas ut till berörda idrottsföreningar inom kort.
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En enkät om värdegrundsarbete skickades i november ut till alla
bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 15 av
45 föreningar har svarat. Uppföljningen har påbörjats.



Ale Fritid kommer att ha möte med Alebyggen ang. Bohus Centrum för
att fortsätta diskussionerna kring att skapa verksamhet i källarlokalerna.

§6 Föreningsrådets reglemente
Mötet gick igenom det förslag på reglemente som tagits fram. Behovet av en
valberedning diskuterades och sammansättningen som föreslogs var två
föreningsrepresentanter och två kommunrepresentanter (kultursekreterare samt
föreningsutvecklare). Frågan lyfts upp på nästa möte.
Budgeten för föreningsrådet under 2017 är 25 000 kr.
Beslut
Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Per, Hans, Åke, Helene,
Emma (sammankallande) samt Antonia Karlsson, kultursekreterare. Gruppen har
till uppgift att ta fram ett förslag på sammansättning av arbetsgrupper samt
informationskanal. Arbetet presenteras på rådets nästa möte.
Emma gör föreslagna ändringar på reglementet och skickar ut för överseende.

§7 Aktuell information från Ale Fritid


Bidragsutredning
Syftet med utredningen är att ta fram likartade bidragsregler för alla
föreningar. Just nu pågår sammanställningen av alla uträkningar,
förhoppningen är att kunna presentera siffrorna på rådets nästa möte.



Nya anläggningar på Jennylund
Nya anläggningar för ridning och friidrott är ute på upphandling och
planen är att båda ska stå klara sommaren 2018.



Näridrottsplats Surte & Nol
Det letas efter en plats att anlägga en näridrottsplats i Surte, bygget har
försenats p g a krockar med bostadsbyggande. Planen att anlägga en
näridrottsplats i Nol under 2018.



Kulturskolan 50 år
Under året kommer olika aktiviteter genomföras för att fira Kulturskolans
50-årsjubileum.



Budget 2017
Kommunen har fryst budgeten, vilket innebär att 2017 års budget är
densamma som för 2016.
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§8 Övriga frågor


Ale Outdoor
Näringslivskoordinator Kristina Engstrand presenterade Ale Outdoor, ett
utomhusevent som genomförs lördag 3 jun. Partnerföreningar är Bohus
IF och Alebackens SK. En inspirationskälla till eventet är festivalen
EkstremSportVeko, mer info finns på: https://ekstremsportveko.com/
Föreningar bjuds in till att närvara vid en informationsträff den 15 feb (se
bilaga).



Oasen-incident
En fråga kom upp kopplat till den incident som inträffade i simhallen
Oasen i Kungälv (http://kungalvsposten.se/nyheter/nazister-pa-oasenigen/). Klas Arvidsson svarade att det finns en beredskap om liknande
händelser skulle inträffa i Skepplanda simhall.



Sysselsättning för motorintresserade ungdomar
Ett förslag kom upp om att försöka locka ungdomar till motorklubbarna
som finns i kommunen.

§9 Nästa möte
Nästa möte är torsdag den 30 mars kl 18.00-20.00 i konferensrummet Drivhuset,
Ale Kulturrum.

§10 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Ann Franzén
Åke Johansson
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Bilaga 1: Ale Outdoor 2017 – årets häftigaste event!
En riktigt bra upplevelse har ingen publik.
Den har deltagare.
Tänk dig en festival för prova-på-are till
proffs av outdoorsport. Den 3 juni 2017
önskar Ale kommun arrangera en pilot av
Ale Outdoor. Vi vill erbjuda enkla
träningspass, prova-på-aktiviteter och
kanske tävlingar för utövare av
outdoorsport, unga som gamla. Eventet
arrangeras av Ale kommun, men innehållet
vill vi ska fyllas av er föreningar.
Vill du veta mer om eventet och hur din förening kan vara med?
Då är du välkommen på informationsträff. Vi bjuder på fika.
När:
Lokal:
Anmälan:

Onsdag 15 februari, 18.00-19.00
Sal 105, Ale Kulturrum, Vitklövergatan 1, Nödinge
Klicka här

Frågor? Kontakta Kristina Engstrand, näringslivskoordinator:
kristina.engstrand@ale.se eller 0725-03 18 21.

