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Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Onsdag 2 september 2020, kl 18.00-19.30

Plats

Lokal Växthuset, Älvängen eller via Microsoft Teams

Ledamöter

Ulf Östan, ordförande
Daniel Wexell
Lisa Forsberg
Sven-Erik Björklund

Ersättare

Christer Bergström
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson

Frånvarande

Hidajet Hadzic
Linn Corneliusson
Linda Skånberg
Roger Brovik

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Jennie Niklasson, handläggare Ale Fritid, Ale kommun
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
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1.

Mötets öppnande

Ordförande Ulf Östan öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Val av två justerare

Till justerare valdes Daniel Wexell och Sven-Erik Björklund.

4.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

5.

Verksamhetsplan 2020

Inga diskussioner kring verksamhetsplanen under mötet.

6.

Föreningsenkät – uppföljning
a. Sammanställning kommunens bidrag

Sammanställningen över kommunens bidrag år 2019 bifogas protokollet.
Bidraget Projekt och arrangemangsstöd är sökbart för alla föreningar, och omfattar
alla typer av kulturarrangemang.
Investeringsbidrag betalas ut i slutet av året om utrymme i budgeten finns.
En fråga som lyftes var varför Ale kommuns övre åldersgräns för aktivitetsbidraget
är 20 år och inte 25 år, dvs samma som gäller för det statliga lokala aktivitetsstödet
från Riksidrottsförbundet (RF:s regler för LOK-stödet bifogas mötesprotokollet).
Svaret från Ale Fritid är att när frågan lyfts i kultur & fritidsnämnden har motiveringen till att
behålla 20 år för det kommunala aktivitetsbidraget varit att man vill prioritera barn- och
ungdomsverksamhet.
b. Sammanställning ledarutbildningsbidrag

Jämförelse mellan kommunerna i Göteborgsregionen som visar att
ledarutbildningsbidraget skiljer sig väldigt mycket mellan kommunerna.
Vi kan också ta fram hur stor potten är i de olika kommunerna och dela på antalet
invånare i kommunen. Blir lättare att jämföra.
Varför vill vi jämföra? Det kan vara lättare att argumentera om man vet hur vi ligger
till gentemot de övriga kommunerna.
Beslut
Rådet såg ingen anledning att fortsätta jämföra.
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c. Föreningspool

Beslut
Möte kring föreningspool genomförs 24 september. Ulf och Daniel blir
representanter från föreningsrådet.

7.

Hemsida för föreningsrådet
Emma meddelar att hon inte fått något svar från Per-Anders och Peach. Emma har
försökt få svar vid ett flertal tillfällen.
Beslut
Vi fortsätter jaga svar, samt eventuellt börjar titta på alternativa lösningar. Fundera på
om vi har kontakter inom föreningar som skulle vilja bygga föreningsrådets hemsida
som till exempel ett skolprojekt.

8.

Information från Kultur & fritid
* Extra bidrag från Kultur i Väst
Kultur i Väst har ett extra bidrag för att utveckla evenemangsformer. Stödet kan sökas
av ideella föreningar som arrangerar publika evenemang i Västra Götaland. Ansökan ska
vara inne senast 13 september.
https://www.kulturivast.se/arrangorsutveckling/stod-for-att-utveckla-evenemangsformer

* Investeringsbidrag
Det finns inget bestämt ännu om det finns något investeringsbidrag att betala ut i år.
Ansökan för investeringsbidrag ska göras via ale.ibgo.se senast 1 oktober.
* Trygg förening
Emma meddelar att det körs igång en ny omgång av ”Trygg förening” i slutet av
september/början av oktober. Fem föreningar startade igång under våren och genomför
under hösten en workshop samt en utvecklingsträff.
* Seniorcentrum i Älvängen
Seniorcentrum i Älvängen är inte längre bokningsbart via Ale Fritid.
* Kommunens lokaler och anläggningar
I Ale Fritids bokningsbara lokaler (såväl möteslokaler som idrottshallar) gäller
begränsningen på max 50 personer. Ale Fritid har tills vidare också valt att minska
antalet tillåtna personer, jämfört med ordinarie begränsning, i möteslokaler. När man
bokat lokal står de aktuella reglerna för lokalen på bokningsbekräftelsen.
* Frågor till Kultur & fritidsnämnden
Nästa möte med arbetsutskottet för Kultur & fritidsnämnden genomförs 17 september
och då ska alla motioner till detta vara inne den 7 september.
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9.

Lokala föreningsträffar
Lokala föreningsträffar utgår under hösten och återupptas förhoppningsvis under våren
2021.
Beslut
På föreningsrådets informationssida ale.se/foreningsradet finns ett kontaktformulär,
där man kan skicka frågor och synpunkter till föreningsrådet. Mötet beslutade att denna
möjlighet under hösten marknadsförs via nyhetsbrevet Föreningsinfo.

10.

Övriga frågor
Inga övriga noterades.

11.

Nästa möte
Beslut
Mötet beslutade genomföra ett möte via Teams 5 oktober kl 18.00, som endast
avhandlar stormötets innehåll och upplägg.
Nästa ordinarie möte med föreningsrådet hålls 20 oktober, kl 18.00-19.30.
Mötet beslutade också justera datum för stormötet till 12 november, preliminärt kl
18.00-20.00. Plats: Teatern, Ale kulturrum. Mötet hade förslag om att genomföra en
inspirationsföreläsning i samband med stormötet. Förslag på föreläsare skickas till
emma.kronberg@ale.se.

12.

Mötet avslutas
Ulf förklarade mötet för avslutat.

