Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Torsdag 5 september 2019, kl 18.00-20.30

Plats

Carlmarks väg 4, Älvängen

Ledamöter

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Hidajet Hadzic
Lisa Forsberg
Ulf Östan

Förhinder

Isabella Andersson
Marthin Krantz
Roger Brovik
Sven-Erik Björklund
Sven Pettersson

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
Klas Arvidsson, enhetschef, Ale kommun
Anja Jelinek, utvecklingsavdelningen, Ale kommun
Lennart Dahl, valberedningen
Ann Franzén, valberedningen

Dagordning
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Val av ordförande
Christer Bergström valdes till ordförande.

4.

Val av två justerare
Ulf Östan och Helene Persson valdes till justerare.

5.

Föregående protokoll
Inga synpunkter på protokollet.

6.

Ale 360 – dialog med föreningslivet (Anja Jelinek)
Anja Jelinek, som jobbar på kommunens utvecklingsenhet, berättade om projektet Ale 360.
Ale i 360 grader är ett arbete med syfte att minska avståndet mellan Alebor, tjänstepersoner
och politiker. Detta sker genom dialog. Anja informerade om att kommunfullmäktige beslutat
att det fortsatta arbetet ska börja med att fokusera på temaområdet ”Det mänskliga mötet är
viktigt”.
Nästa dialogmöte med Ale 360 genomförs torsdag 19 september kl 18.00 i Ale kulturrum,
Nödinge. Inbjudan till mötet skickas ut till alla föreningar via Ale Fritid.
Mer information om Ale 360 finns på hemsidan ale.se/360. Där kan man även anmäla sig till
prenumeration på månadsbladet Ale 360.

7.

Rapport från Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott, 15 augusti (Ulf
Östan, Lisa Forsberg)
Frågor som lyftes på mötet var föreningsrådets roll som remissinstans, ändringar i
föreningsrådets reglemente samt att föreningsrådet önskar utökat administrativt stöd från
kommunen.
Arbetsutskottets medskick till rådet var att våga driva frågor tydligare. Rådets medskick till
politiken och närvarande tjänstemän var att inte glömma bort att involvera och nyttja
föreningsrådet i aktuella frågor och processer.

8.

Återremittering av ändringar i föreningsrådets reglemente
Beslut
Rådet beslutade att ha kvar paragraf 6 som den är och lägga till förtydligande text i paragraf 16
och 19 att om stormötet beslutar att fler ledarmöter ska ingå i föreningsrådet, krävs minst en
tredjedel av ledamöterna för att kunna begära extra sammanträde samt för att vara
beslutsmässiga.

9.

Bidragsöversyn Kultur & fritid (Klas Arvidsson)
Kultur och fritid har fått i uppdrag att se över bidragsbestämmelserna, med syfte att skapa ett
dokument som är lika för alla föreningar. Klas Arvidsson presenterade ett utkast på de
uppdaterade bidragsbestämmelserna som tas upp till beslut på Kultur och fritidsnämndens
sammanträde den 26 september.
Beslut
Kommentarer och förslag på ändringar av bidragsbestämmelserna skickas senast 10 september
till klas.arvidsson@ale.se.
Föreningsrådet får också i uppgift att till nästa år se över bidragsbestämmelserna under våren
2020, för att kunna föreslå eventuella ändringar till Kultur och fritidsnämnden inför
budgetarbete 2021.

10.

Presentation ”Trygg förening” (Klas Arvidsson, Emma Kronberg)
Under 2020 introduceras ett nytt bidrag för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
Trygg förening utgår från Barnkonventionen och handlar om att skapa en trygg förening för
barn och ungdomar. Syftet med bidraget är att ge föreningar stöd med och uppmuntra till att
utveckla det förebyggande trygghetsarbetet samt att agera innan problem uppstår.
Beslut
Kommentarer och förslag på ändringar av upplägget skickas senast 10 september till
emma.kronberg@ale.se.

11.

Aktivitetsyta Nödinge (Klas Arvidsson)
Kommunen har fått två miljoner kronor från Boverket för att utveckla en
aktivitetsyta/lekplats i Nödinge. Den aktuella gräsytan ligger mellan Vitklövergatan och
Rödklövergatan förskolor.
Beslut
Förslag kan mailas senast 15 september till emma.kronberg@ale.se.

12.

Genomförande av lokala föreningsträffar
Mötet gick igenom förslag på upplägg till mötena. Viktigt att ha en struktur på diskussionerna
kring frågeställningarna.
Förslaget är att först ha en gruppdiskussion (fyra-fem pers/grupp), varje grupp ska också utse
en sekreterare som noterar gruppens synpunkter. Därefter slås två grupper ihop som redovisar
för varandra och avslutningsvis en diskussion i helgrupp.
Kultur & fritid ansvarar för att tillsätta en sekreterare till varje möte samt att skriva ut
frågelappar till varje möte.
Beslut
Mötet beslutade att förslaget på upplägg ska gälla.
Ansvariga för respektive träff utsågs till:
Skepplanda/Älvängen:
Gunilla Wallengren & Ann Franzén (Sven-Erik Björklund)
Alafors/Nol/Nödinge:
Hidajet Hadzic & Lisa Forsberg (Roger Brovik)
Bohus/Surte:
Ulf Östan & Lennart Dahl
Varje grupp sätter ett mötesdatum så snart som möjligt och ansvarar för planering och
genomförande av mötet.

13.

Planering av höstens stormöte
Stormötet genomförs tisdag 19 november kl 18.00-20.00. Plats är ännu inte spikat,
förstahandsvalet är A-salen i Medborgarhuset, Alafors. Tanken är att genomföra någon typ av
inspirationsföreläsning samt stormöte. Förslag på tema till föreläsning är ”Trygg förening”.
Beslut
Emma, Klara och Lennart ansvarar för att ta fram ett förslag på inspirationsföreläsning samt
dagordning till stormötet.

14.

Invigning av Ale kulturrum våren 2020 (Klara Blomdahl)
Ale kulturrum genomgår just nu en ombyggnation och renovering. Kultur och
fritid har fått i uppgift att ta fram ett invigningsprogram under våren 2020 för att
uppmärksamma och lyfta fram det ”nya” Ale kulturrum. Ambitionen är att få en stor bredd på
aktiviteterna som erbjuds.
Föreningslivet är välkomna att bidra med önskemål och förslag på aktiviteter till
klara.blomdahl@ale.se.

15.

Kulturplan (Klara Blomdahl)
Ett förslag på kulturplan har tagits fram, som gått runt på remiss i kommunens rådgivande
organ samt nyckelpersoner på tjänstemannasidan. Målet är att skapa ett inkluderande
dokument som förenar kommun och invånare. Planen ska tas upp till beslut i Kultur &
fritidsnämnden senare under året.
Mötet diskuterade kring mätbarheten kring målen. Det är viktigt att ha mätbara mål för att
kunna göra årliga avstämningar av hur man ligger till.
Beslut
Kommentarer och förslag på ändringar av upplägget skickas senast 10 oktober till
kultur@ale.se.

16.

Övrigt
a. Taxor för lokaluthyrning
Årets revidering av kommunens taxor för lokaluthyrning är genomförd.
Beslut
Inför kommande år ska synpunkter på kommunens taxor finnas med som en punkt på
föreningsrådets dagordning under våren.

b. Lokalförsörjning
Föreningsrådet efterfrågade att få ta del av kommunens plan för lokalförsörjning, främst
gällande idrottshallar och lokaler/anläggningar för föreningslivet. Planen bör varje år
skickas ut till rådet under början av året för att ha möjlighet att inkomma med
synpunkter och önskemål utifrån föreningslivets behov.
Beslut
Klas Arvidsson ansvarar för att skicka ut den gällande planen till föreningsrådet så snart
som möjligt.

17.

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

