
  

   

   
Måndag 8 november 2021, kl 18.00-19.30 

  

Via Microsoft Teams   

 

Gunilla Wallengren 
Linn Corneliusson 
Lisa Forsberg 
Ulf Östan 
 
Christer Bergström   
Gunilla Wallengren 
Linda Skånberg 
Robert Werling 
Roger Brovik  
Sven-Erik Björklund   

       

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 
 

   

    

  



  

 Mötets öppnande   

Ulf öppnade mötet.   

  

  

 Godkännande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen godkändes.   

  

  

 Val av två justerare  

Till justerare valdes Linn Corneliusson och Lisa Forsberg.   

 

 

 Föregående mötesprotokoll  

Emma återkopplar att Malin Hult, nämndsekreterare för Kultur & 

fritidsnämnden (KFN), tar med sig frågan kring hur vi kan förbättra och 

formalisera ärendehanteringen mellan rådet och KFN. När ett möte ska 

genomföras kring detta så bör även rådet bjudas in. Emma bevakar detta. 

 

Ulf föreslog att KFN:s ordförande bjuds in till nästa föreningsrådsmöte.  

 
Uppdaterad verksamhetsplan bifogas protokollet.  
 
Gällande arbetet med tillgänglighet i kommunala lokaler, så rapporterade 
Gunilla att styrgruppen och arbetsgruppen haft ett första möte och att 
arbetet nu är igång. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett 
projektdirektiv för hur arbetet ska utformas och genomföras, nästa möte för 
arbetsgruppen är 19 november.   

 

 

Föreläsning med Torkild Sköld genomförs kl 18.30-19.30. Därefter är det 

en fikapaus och sedan genomförs stormötet kl 19.50-20.30. 

Mötesordförande är Gerhard Sager.   

 

Verksamhetsberättelsen för föreningsrådet föredras av Gunilla och Ulf.  

 

Berörda chefer i sektor Kultur & fritid samt politikerna i Kultur & 

fritidsnämnden är inbjudna till mötet.  

 

Rådets ledamöter som deltar på stormötet samlas kl 18.15. 

 



  

 

Uppdraget gavs till ungdomar från Ale Basket att under höstlovet arbeta 

med att uppdatera hemsidan Föreningar i Ale. Robert får i uppgift att 

uppdatera övriga via mail kring hur uppdraget har gått.  

 

 

* Nästa sammanträde för Kultur & fritidsnämnden 

KFN sammanträder torsdag 18 november. Kallelse till nämnden bifogas när 

protokollet skickas ut.  

 

* Delta på KFN:s AU 

Föreningsrådet kommer att kallas till nästa sammanträde med Kultur & 

fritidsnämndens arbetsutskott. Emma skickar ut info när kallelsen från 

nämndsekreteraren kommer.  

 

* Föreningsgalan 

Datum för galan är fastställt till onsdag 9 mars, i Teatern, Ale kulturrum. 

Galan kommer även att livestreamas.  

 

 

 

Ingen övrig fråga noterades.  

 

 

Nästa möte är stormötet 23 november, kl 18.30-20.30 i Ale kulturrum. Det 

är också möjligt att ansluta digitalt via Teams.  

 

Första mötet efter stormötet beslutades till torsdag 2 december kl 18.30-

20.00. Anslut digitalt via Teams eller fysiskt på Kultur & fritidskontoret, 

Carlmarks väg 4, Älvängen.  

 

 

Ulf avslutade mötet.

 

 

Sekreterare  

Emma Kronberg  
  

Justerat av   

Linn Corneliusson 

Lisa Forsberg 


