Torsdag 2 december 2021, kl 18.30-20.00
Fysiskt i Växthuset, Kultur & fritidskontoret
Digitalat via Microsoft Teams
Christer Bergström (digitalt)
Fredrik Gullbrandsson (digitalt)
Linn Corneliusson (fysiskt)
Lisa Forsberg (digtalt)
Mikael Staaf (fysiskt)
Sandra Domingo (digitalt)
Ulf Östan (fysiskt)
Gunilla Wallengren
Linda Skånberg
Robert Werling
William Pitsinki
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Klas Arvidsson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun
Helene Persson, idrottskonsulent, RF-SISU Västra
Götaland
Sonny Landerberg, ordförande, Kultur & fritidsnämnden

Mötets öppnande
Ulf öppnade mötet.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

Val av två justerare
Till justerare valdes Helene Persson och Lisa Forsberg.

Presentation av ledamöter
Alla nya ledamöter hälsades välkomna. Därefter gjordes en presentation av
alla närvarande ledamöter.

Ulf presenterade rådets verksamhet och vilka uppgifter rådet har under ett
verksamhetsår. Information om rådets uppgifter finns på
ale.se/foreningsradet samt på svenskalag.se/foreningariale.

Föregående mötesprotokoll
Ulf gick igenom föregående mötesprotokoll (från rådets möte 8 november).
Alla kallelser och protokoll publiceras på ale.se/foreningsradet samt på
svenskalag.se/foreningariale.
Föregående protokoll bifogas protokollet.

Uppdaterad verksamhetsplan bifogas protokollet.
Gällande arbetet med tillgänglighet i kommunala lokaler, så rapporterade
Emma att arbetsgruppen arbetat fram ett projektdirektiv för hur arbetet
med inventering samt åtgärder av enkelt avhjälpta hinder ska genomföras.
Uppdaterad verksamhetsplan bifogas protokollet.
Beslut
Till nästa möte får alla i uppgift att läsa igenom verksamhetsplanen och
fundera på om man saknar eller vill ändra något i dokumentet.

Sista ansökningsdag för bidraget var den 1 december. 31 föreningar har
gjort 45 ansökningar. Totalt ansökt belopp uppgår till 1 424 990 kr. Alla
bidragsutbetalningar görs senast 17 december.

Uppdraget har inte blivit genomfört som det var tänkt under höstlovet, utan
vi flyttar uppdraget till jullovet och hoppas att ungdomarna har möjlighet att
genomföra de önskade åtgärderna.

* Investeringsbidrag
Många ansökningar om investeringsbidrag har inkommit och beslut om
fördelade medel fattas på kultur & fritidsnämndens sammanträde i
december.
* Nuläge coronapandemin
Sonny uttryckte en fortsatt oro för coronapandemin och även dess effekter
på föreningslivet. Han betonade också att Ale kommun följer de råd och
direktiv som Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen ger.
* Rekrytering av ny sektorschef
Rekryteringen pågår under början av 2022 och förhoppningen är att en ny
sektorschef för Kultur & fritid är på plats under slutet av våren.
* Föreningsgalan
Galan genomförs onsdag 9 mars i teatern, Ale kulturrum. Galan sänds live
via Ale kommuns Facebook-sida.

* Ska ersättarna närvara på alla möten?
Beslut
Mötet enades om att det är önskvärt att ersättarna deltar på de möten som
man har möjlighet. Det är bra med delaktighet på våra möten och
ersättarnas åsikter tillför också mycket i diskussionerna inför beslut.
Emma sätter en sista dag för att anmäla närvaro till möte (5 dagar innan
mötet, dvs samma tid som gäller för att anmäla frågor till dagordningen)
och skickar ut anmälningslista till alla ledamöter och ersättare.

* Hur får vi fler att delta på stormöte och övrigt som vi anordnar?
Denna fråga bör läggas till på agendan under året, då vi hade ett lågt
deltagarantal på det nyligen genomförda stormötet. Hur kan vi skapa ett
bredare intresse för föreningsrådet?
Ett förslag är att vara tydlig i sina utskick och marknadsföring av t.ex.
utbildningar och föreningsträffar: Till vilken målgrupp riktar vi oss? Vem
från föreningen vill vi ska komma?
Ett annat förslag är att erbjuda mer nischade utbildningar, där vi erbjuder
utbildning/workshop för endast en eller ett fåtal föreningar. Blir mer
personligt och ger mer till de som deltar.
* Hur får vi de ideella krafterna att orka?
Christer hade inför mötet formulerat en problemställning kring hur vi får de
ideella krafterna att orka och att skapa förutsättningar för att låta de ideella
krafterna fokusera på kärnverksamheten och inte drift av anläggningar. Idén
är att samla kompetensen hos kommunen och låta driften av de kommunala
anläggningarna hamna hos kommunen till skillnad mot dagens upplägg med
skötsel- och driftsavtal med föreningarna. Christer erbjöd sig att fundera
ytterligare på hur detta skulle kunna se ut i praktiken och räkna på ett
förslag. Christer har en fortsatt dialog med Ale Fritid om aktuella kostnader
och budget för nuvarande upplägg.
Frågan tas upp igen på nästa möte.

Mötet beslutade att Emma fick i uppgift att ta fram förslag på mötesdatum
för året. Förslaget bifogas protokollet.
Vi erbjuder möjlighet att delta digitalt på alla våra möten.

Ulf avslutade mötet.

Emma Kronberg
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Föreningsgalan

• Ev. ändring av drifts- & skötselavtal
• Uppdatering av verksamhetsplan
• Coronaläget – uppdatering
• Hemsidan Föreningar i Ale – avstämning
• Uppföljning investeringsbidrag
• Prisutdelning
• Presentation av föreningsrådet
• Synpunkter på bidrag & taxor

Lokal föreningsträff Bohus/Surte
Lokal föreningsträff Alafors/Nol/Nödinge
Lokal föreningsträff Skepplanda/Älvängen
Rådsmöte
• Uppföljning lokala föreningsträffar
• Översyn kommunens bidrag och taxor

Lokal föreningsträff Bohus/Surte
Lokal föreningsträff Alafors/Nol/Nödinge
Lokal föreningsträff Skepplanda/Älvängen
Fysiskt + Teams
Rådsmöte
• Uppföljning lokala föreningsträffar
• Inför stormöte
Teatern, Ale kulturrum Stormöte inkl. föreläsning / workshop

