
Kallelse till stormöte för föreningsrådet i Ale  

  

Datum och tid Tisdagen 22 november 2022, kl. 19.00-21.00  

  
Plats  Teatern, Ale kulturrum, Nödinge   
  
Röstberättigade Föreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun och är      
    bidragsberättigade föreningar enligt de allmänna kraven.   
    Förening företräds vid val av föreningsstyrelsens ordförande, 

om inte styrelsen utsett annan föreningsmedlem att företräda 
föreningen.  

  

Övriga   Kultur- & fritidsnämnden  
Staffan Lekenstam, sektorschef Kultur & fritid   

  Klas Arvidsson, verksamhetschef Fritid  

  Ulf Berglund, verksamhetschef Kultur   
  Andreas Antelid, kultursamordnare Kultur 

Ida Hedberg kultursamordnare Kultur 
Sandra Döbeln verksamhetsutvecklare Fritid 
Ann-Sofie Hellvard verksamhetsutvecklare Fritid  

   Emma Kronberg, verksamhetsutvecklare Fritid 

    Helene Persson, RF-SISU Västra Götaland  
  

Anmälan  Anmälan görs senast den 18 november till följande mailadress: 
ann-sofie.hellvard@ale.se 

 

Föreningsrådet i Ale  
Föreningsrådet är de ideella föreningarnas samverkansorgan. Rådets syfte är att utveckla 
och stärka föreningslivet samt stärka föreningarnas möjlighet att påverka kommunens 
utveckling.   
  
Stormötet är föreningsrådets årsmöte där val av ledamöter till föreningsrådet görs. På 
stormötet har endast en utsedd representant från varje bidragsberättigad förening rösträtt.  
  
Mer information om föreningsrådets verksamhet finns på ale.se/foreningsradet samt på 
svenskalag.se/foreningariale.   
 

Föreningsrådets uppgifter – utdrag ur föreningsrådets reglemente  
  

Allmänna uppgifter  
• Föreningsrådet ska verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun.  
• Föreningsrådet ska bevaka och driva föreningslivets intressen.  
• Föreningsrådet ska verka för att utveckla samverkan mellan föreningar.  
  

Kommunala uppgifter   
• Föreningsrådet ska till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter göra de 
framställningar som rådet finner behövliga.  
• Föreningsrådet ska avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av 
betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun.   
• Föreningsrådet får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation.   

mailto:ann-sofie.hellvard@ale.se
https://ale.se/foreningsradet
https://www.svenskalag.se/foreningariale


Program för kvällen  
18.30-19.00 Välkomstmingel  
19.00-20.00 Föreläsning med Eric Donell  
20.00-20.20 Fikapaus (kaffe/te, fika och frukt)  
20.20-21.00 Stormöte med föreningsrådet  

  
 

Inspirationsföreläsning – ”Jag vill vara normal” med Eric Donell 
 
Eric Donell är skådespelare, sångare och har ständigt 
rört sig mellan olika arbeten och sammanhang. Han 
har haft över 30 olika jobb - från rollfiguren "Jörgen" 
i evighetssåpan Vänner och Fiender till 
fastighetsmäklare, programledare och föreläsare. 
 
”Jag vill vara normal” är en föreläsningsföreställning 
inifrån om identifiering, ökad förståelse, bemötande 
och motivation i samband med NPF. Föreläsningen 
ger en insikt i hur det kan vara att leva med Tourette, 
ADHD och OCD samt kunskap om sociala- och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, 
fördomar och utanförskap. Utveckla din förmåga att känna igen och bemöta NPF och upptäck 
de positiva sidorna - som alla kan få del av. Åhörarna bjuds ett nyansrikt inifrånperspektiv. 
 

Föredragningslista stormöte  
  

1. Mötets öppnande  
  

2. Val av mötesordförande   
 

3. Val av mötessekreterare   
 

4. Val av två justerare  
 

5. Verksamhetsberättelse 2022 
 

6. Verksamhetsplan 2023 
 

7. Val till föreningsrådet  
a. Val av ordförande på ett år  
b. Val av ledamöter på två år  
c. Fyllnadsval av en ledamot på ett år  
d. Val av ersättare på två år  
e. Fyllnadsval av en ersättare på ett år  

  
8. Tillsättning av föreningsrådets valberedning  

 
9. Övriga frågor   

 
10. Mötets avslutande  

 



Föreningsrådets sammansättning under 2022 

 
Ordförande  
Ulf Östan  
Ledamöter  
Linn Corneliusson  
Lisa Forsberg  
Robert Werling  
Sandra Domingo 
William Pitinski 
 

Ersättare  
Christer Bergström  
Fredrik Gullbrandsson 
Gunilla Wallengren  
Linda Skånberg  
Mikael Staaf 
 

Valberedningens förslag till stormötet 2022  
  
Valberedningens förslag till ny styrelse kommer att skickas ut till samtliga deltagare inför mötet. 
  

 
Utdrag ur föreningsrådets reglemente  
  

Föreningsrådets sammansättning och val   
  

5 §   

Föreningsrådet ska bestå av minst sex ledamöter, varav en ordförande, samt fem ersättare.  
 

 

Varmt välkomna, 

Föreningsrådet i Ale 


