
 

Protokoll - Föreningsrådet i Ale   

   
Datum och tid   
   

Torsdag den 10 november 2022, kl 18.30-20.00 

Plats     
  

Teams 

 

Närvarande 
ledamöter   

Christer Bergström  
Gunilla Wallengren  
Lisa Forsberg  
Ulf Östan 

Frånvarande  
ledamöter 

Fredrik Gullbrandsson  
Linda Skånberg 
Mikael Staaf  
Robert Werling 
William Pitsinki 
Sandra Domingo 

       

Övriga 
närvarande    

          Ann-Sofie Hellvard, föreningsutvecklare 
Ida Hedberg, kultursamordnare 
Helene Persson, RF-Sisu 

   

    

  



1. Mötets öppnande   

             Gunilla öppnar mötet. Vi presenterar oss för Ann-Sofie som är ny. 

 

2. Godkännande av dagordning  

              Godkänt 

  

3. Val av två justerare  
Lisa Forsberg och Helene Persson 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

 

5. Förbereda stormötet 
Fördela arbetsuppgifter under stormötet. 

Program för stormötet: 18.30-19.00 Välkomstmingel 19.00-20.00 Föreläsning med 

Eric Donell 20.00-20.20 Fikapaus (kaffe/te, fika och frukt) Under fikat finns en tid för 

frågestund med Eric Donell.  

Tidigare år har Emma öppnat stormötet och hälsat föreläsaren välkommen. Under 

mötet bestäms det att Ulf Östan hälsar alla välkomna. Ulf Östan kommer även att 

avsluta första delen av mötet. 

Under stormötet kommer Gunilla och Ulf att gå igenom verksamhetsberättelsen. Alla 

i föreningsrådet kommer att stå tillsammans under scenen.  

Att göra: Ann-Sofie och Ida kollar med extern ordförande. Ann-Sofie kommer att 

skriva ut verksamhetsberättelsen så att den kommer finnas på plats. 

Verksamhetsplanen och dagordningen skickas ut med kallelsen till Stormötet. Ann-

Sofie skickar ut information till föreningsrådet om kommunfullmäktige som kommer 

att vara på måndag. Ida kommer att vara sekreterare under mötet. Ann-Sofie och Ida 

får kolla upp hur vi kan göra med röstberättigande. Ann-Sofie och Ida fixar fika och 

mingel-tilltugg. 

 

6. Hur påverkas Föreningsrådet av att kultur och fritidsnämnden försvinner? 

Det är svårt att veta vad som kommer att hända. Den här frågan är viktig att den 
kommer med på nästa föreningsråds-möte. Den ska stå som första prioriterade fråga 
i verksamhetsplanen för 2023. 

 
 

7. Övriga frågor  

Valberedningen kommer finnas på plats och presenterar sina förslag. Om inte 

förslagen kommer ut innan så får det finnas utskrivet på stormötet. Emma och/eller 

Ida kommer finnas på plats och representera valberedningen. 



              

 

8. Nästa möte 

Stormötet, tisdagen den 22 november kl. 18.30-21.00 Teatern i Ale kulturrum, 

Nödinge. 
 

 

9. Mötet avslutas 

 

Sekreterare  

Ida Hedberg 

 

Justerat av   

Lisa Forsberg 

Helene Persson 
 


	Justerat av

