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Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Måndag 30 november 2020, kl 18.00-19.30

Plats

Via Microsoft Teams

Ledamöter

Ulf Östan, ordförande
Linn Corneliusson
Lisa Forsberg
Robert Werling
Sven-Erik Björklund

Ersättare

Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson

Frånvarande

Christer Bergström
Daniel Wexell
Linda Skånberg
Roger Brovik
Anette Hallgren

Övriga

Sonny Landerberg, ordförande kultur och fritidsnämnden, Ale kommun
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
Jennie Niklasson, handläggare, Ale kommun
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1.

Mötets öppnande
Emma öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Val av två justerare
Till justerare valdes Linn Corneliusson och Lisa Forsberg.

4.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

5.

Verksamhetsplan 2020
a.

Lokaler / Anläggningar

Finns önskemål om att det bör införas ett årligt investeringsbidrag, inte bara när det
finns pengar över i slutet av året. Sonny svarar att frågan lyfts, men tyvärr är det
ofta sådant som får stå tillbaka.
Vem är ansvarig för vad i kommunen när det gäller lokaler? Vem tar man kontakt
med som förening?
Gunilla påpekar att det är viktigt att det står vilka mått en dörr har och hur stor
handikapptoaletten är, inte bara att det är tillgänglighetsanpassat. Vem kan vara på
vilken plats i en lokal? Kan en rullstolsburen person komma upp på scenen eller är
det bara tillgänglighetsanpassat publikt? Viktigt att ta hänsyn till alla typer av
funktionsnedsättningar. På Tillgänglighetsdatabasen finns information om olika
byggnader i kommunen, den skulle dock behöva kompletteras med kommunala
byggnader. Jennie och Klara börjar jobba med frågan för Kultur & fritid.
b.

Information / Marknadsföring

För publika evenemang kan föreningar nyttja evenemangskalendern på Ale.se.
Vill vi lyfta frågan om en föreningsspalt i Alekuriren? Rådet beslutar att skjuta på
frågan.
På Facebook finns Föreningar i Ale. Det är bra om vi kan få den att växa.
När vi kollade om vi fick lägga ut något på Unikum fick vi nej. Kan vara idé att
höra med dem igen. Det står i skolans mål att de ska förmedla fritidssysselsättningar
i kommunen.
Hur gör vi med egen hemsida? IdrottOnline är ett alternativ om man kan tänka sig
att ha annonser på sin hemsida. Då kostar det ingenting att ha en hemsida hos dem.
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c.

Föreningsutveckling

Lokala föreningsträffar – förslaget är att genomföra digitala träffar under våren.
Även inspirationsföreläsningar kan genomföras digitalt.

6.

Föreningspool – uppföljning från möte, 4 november
Första mötet hölls i slutet på september. Till det andra mötet begärdes underlag in från
föreningarna om behov och förslag på prissättning. Mötet resulterade i tre
arbetsgrupper:
-

Lokalvård – sex föreningar är intresserade av att göra gemensam offertförfrågan
hos städföretag.
Ekonomi/Administration – samla de intresserade föreningarna till en träff för att
fastställa behoven, finns en person med föreningskunskap som kan sälja tjänster.
Vaktmästeri/Anläggningsskötsel – avstämning med intresserade föreningar för
att klargöra behov och titta på möjliga lösningar.

När det finns konkreta lösningar och tjänster som erbjuds kan nog fler föreningar vara
intresserade av att nyttja en föreningspool.
Titta på möjligheten att ha en tillgänglighetskonsult i poolen.

7.

Hemsida för föreningsrådet
Beslut
1. Emma försöker få svar från en föreningskontakt.
2. Emma tar in offerter från leverantörer av olika föreningslösningar.
3. Avstämning med kommunens kommunikationsavdelning vad som är möjligt att göra
på ale.se.

8.

Information från Kultur & fritid
* Verksamhetsplan 2021
År 2021 kommer att bli ett tufft år för kommunen som helhet och för Kultur och fritid.
Drift och underhåll finns det pengar till men det finns inget utrymme utöver det.
Det finns lite pengar kvar i kassa för i år. Kultur och fritid har beslutat att dela ut ett
extrabidrag i år.
* Ridhuset Jennylund
Ridhuset följer plan och budget och beräknas vara klart att tas i bruk januari 2021.
Slutbesiktning i mitten av december. Rivningen av den gamla klubblokalen kommer vara
färdig i mars.
* Samnyttjande av kommunens lokaler
När det byggs ett nytt hus/ny lokal så kanske det inte ska vara så att man bygger en
skola utan ett allaktivitetshus. Om det inte är uttalat en skola så kan den användas till så
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mycket mer. Skola, fritids, föreningsliv m.fl. bör kunna nyttja samma lokaler.
* Pandemins påverkan på föreningslivet
Några föreningar har stängt ner all verksamhet. Alla har stängt ner sin verksamhet för
vuxna. Många föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har ställt om och bedriver
verksamheten utomhus. Vissa har tappat medlemmar och andra har fått fler
medlemmar.
Många riksorganisationer erbjuder olika former av coronastöd. Kultur och fritids
ambition är att hjälpa föreningarna så att pandemin inte behöver innebär stora förluster
för enskilda föreningar. Kommunen har t.ex. beslutat att ingen behöver betala hyra för
en lokal som avbokas sent pga pandemin.
* Trygg förening
Ytterligare två föreningar startade upp arbetet under hösten: Ale Basket och Ale Karate
Club. Detta innebär att det nu är sju föreningar som arbetar med Trygg förening.
* Fritidsbanken
Fritidsbanken drivs av Ale Fritid och finansiering av fortsatt drift ligger med i
budgetförslaget för 2021. Det skulle vara kul om det finns intresse från någon förening
att vara delaktiga i driften. Fritidsbanken växer nationellt, och i Ale har många
förbättringar gjorts det senaste halvåret Inom kort kommer ett förråd vara klart på Ale
arena med utlåning av skridskor, hjälmar m.m. till t.ex. skolor, föreningar och
privatpersoner.
* Taxorna
Taxorna justeras vid nyår. Aktuella taxor publiceras på ale.se. under Kultur & fritid >
Mötesplatser > Boka lokal > Taxor och bestämmelser.
9.

Nästa möte

Emma tar fram ett förslag på mötesagenda för 2021 som mailas ut.

10.

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

11.

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
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Verksamhetsplan 2021 – Föreningsrådet i Ale

LOKALER/ANLÄGGNINGAR
INSATS/ÖNSKEMÅL

ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE

STATUS

Behov/Förbättringar
Tydliga kontaktvägar in i
kommunen / Bättre återkoppling
från kommunen på föreningars
önskemål
1.
2. Större insyn/delaktighet i
kommunens lokalplanering
3.
4. Bättre underhåll av lokaler och
anläggningar
Föreningslokaler för uthyrning

Organisationsschema för kommunen – få bättre klarhet i vem
som ansvarar för vad.
Önskar en bättre lotsning i ärenden som föreningarna framför till
kommunen, frågor får inte trilla mellan stolarna. En väg in i
kommunen bör för föreningarna vara Kultur & fritid.
Sätta sig in lokalförsörjningsplanen. (Vid behov) lyfta frågan på
möten med KFN:s arbetsutskott
Verka för att KFN sätter en årlig budget för investeringsbidrag.
•
•

Tillgänglighet i/till lokaler

•
•
•

Översyn av bidrag och taxor

•

Ta upp med KFN:s AU.

Tillgängliggöra data om föreningar som har lokaler för
uthyrning samt info om lokalerna (yta, utrustning,
tillgänglighet m.m.). Börja med data från föreningsenkäten.
På ale.se under Kultur & fritid > Mötesplatser >
Föreningslokaler, finns föreningslokaler som går att hyra.
Ale kommuns samtliga lokaler har tillgänglighetsinventerats
för ett antal år sedan. Tidigare låg Ale kommun med i
Tillgänglighetsdatabasen. Var finns informationen?
Vad gör Ale kommun under kraven för enkelt avhjälpta
hinder?
Inventering av föreningslokaler – komplettering av
uppgifterna som vi fick in i föreningsenkäten.
Årligen vara delaktiga i översynen av kommunens bidrag
samt taxebestämmelser.

Klara och Jennie driver frågan från
Kultur & fritid.

ANSVARIG
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Ale kommuns lokaler/fastigheter

•
•

Föreningar som har behov av nya/bättre lokaler för att kunna Ta upp med KFN:s AU vid
kommande möte.
utveckla sin verksamhet…vilket stöd kan kommunen ge?
Kontakt med kommunens lokalstrateg för att veta vilka
lokaler som kommunen förfogar över och vem som ansvarar
för dessa.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
INSATS/ÖNSKEMÅL

ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE

Anslagstavlor/Digitala skärmar i
kommunens lokaler &
mötesplatser
Evenemangskalendern – mer
innehåll

Föra dialog med Kultur & fritid ang. digitala skärmar på
kommunens anläggningar.

Föreningssida/-spalt i Alekuriren
Bättre kommunikation med
kommunen samt mellan
föreningarna
Informationsutskick till skolorna
(via Unikum)
Hemsida / Webbportal för
föreningar i Ale

Sprida info i nyhetsbrevet Föreningsinfo om evenemangskalendern
på ale.se – som är till för alla publika föreningsevenemang i Ale.
Få fler föreningar att skicka in material till kalendern!
Påbörjad dialog med Alekuriren.
• Ta upp som en punkt på lokala föreningsträffar.
• Sprida Facebook-sidan Föreningar i i Ale. Verka för att
föreningar följer och delar info.
Fortsatta påtryckningar för att försöka få igenom detta önskemål,
alternativt hitta annan lösning för att nå ut med information.
Påbörjat arbetet med att hitta en lösning inom ramen för
föreningsrådets budget.

STATUS

ANSVARIG
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FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET
INSATS/ÖNSKEMÅL

ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE

Sprida information om föreningsrådets
arbete

• Kontaktformulär finns på ale.se/foreningsradet
• Info om föreningsrådet i nyhetsbrevet Föreningsinfo
Genomföra lokala föreningsträffar

Samordna lokala föreningar
Identifiera/synliggör andra föreningars
bra initiativ
Jobba aktivt via föreningarna för att
minska utanförskap/få fler att välja
rörelse & föreningsliv

• Anordna inspirationsföreläsning
• Genomföra lokala föreningsträffar under vår & höst
Lyfta fram/Stötta goda exempel:
• Senior Sport School /Självförsvar för äldre
• Ale Attitude – föreningsprojekt som ägs av Ale United
Söka riktat bidrag från kommunen eller externa bidrag för
att möjliggöra satsningar.

STATUS

ANSVARIG

