
                                                                                                            
   
   
      

   

Möte med föreningsrådet    
i Ale    
  

Datum och tid  Måndag 30 januari 2023, kl. 18.30-20.00   

   

Plats   Ale Kulturrum,   
Kultur o Fritids konferensrum  

   

Närvarande ledamöter Sandra Domingo  
   Linn Corneliusson  
   Robert Werling  
   Ulf Östan  

  
Närvarande ersättare  Stig Larsson  

Gabriella Anjou  

   

Övriga närvarande  Ida Hedberg, kultursamordnare Kulturenheten   
Sandra Döbeln, föreningsutvecklare Ale Fritid  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

  

  

Föredragningslista     
   

1. Mötets öppnande 
Sandra Domingo öppnar mötet  

  

2. Val av ordförande.  
Sandra Domingo  

  
3. Val av sekreterare. 

 Ida Hedberg  

   

4. Val av två justerare.  
Linn Corneliusson och Sandra Döbeln  

  

5. Godkännande av dagordning.  
Dagordningen godkänns av mötet.  

      

6. Föregående mötesprotokoll  
Föreningsrådet ville delta vid varje utskottsmöte. Föreningsutvecklaren (Ann-Sofie) 
tog med sig denna punkt förra mötet men föreningsutvecklaren (Sandra) får med sig 
frågan även till nästa möte. Lokaldatabasen Sandra Domingo ska skicka ut den till alla, 
den finns på Trello. Vi måste kontakta alla föreningar och vi behöver komma fram till 
vilka frågor vi ska ställa till de olika föreningarna. Interbook go skulle också 
uppdateras vad gäller lokalinformationen. Workshop den med Svenska lag, Lisa 
Forsberg och Sandra Domingo var där. Önskemål till valberedningen- inför 
Föreningsrådets nästa stormöte ett ojämnt antal ledamöter. Vi bestämde också att 
våra framtida möten kommer att vara både fysiska och digitala och att gäster får 
närvara om de hör av sig innan. Vi pratade också om ledamöternas roll är 

sammankallande, sekreterare på möten, skickar ut protokoll och dagordning.   

  
7. Gå igenom nomineringarna till Föreningsgalan  

Vi går igenom de olika nomineringarna och fastnar för att titlarna behöver ändras 
till nästa års gala så att bredda vilka som blir nominerade. I dagsläget ligger det bara 
idrottsföreningar i de tre första kategorierna. Sandra Döbeln och Ida Hedberg 
skickar ut nomineringarna efter mötet.  

  
Representanter från föreningsrådet delar ut hederspriset på Föreningsgalan. Mer 
information kommer via mail.  
  
8. Utskick via Unikum – Presentation av sammanställningen  

  
Ale fritid skickar ut den sammanställda informationen.   

  
9. Övriga frågor  



  
10. Trello  

Robert Werling visar Trello. Sandra Domingo föreslår att vi ska ha en tjänst där vi kan 
dela filer. Eftersom vi redan har en Gmail i Föreningsrådet så ska vi förslagsvis använda 
oss av Google Drive. Man får maila sin mailadress som man vill ha med i Google Drive 
till Sandra Domingo så lägger hon in alla där. I Trello har vi tavlor som ska kalla: aktuella, 
pausade, referens, köar och avslutade ska vara med. Vi ändrar så att den aktuella tavlan 
ska ligga till vänster. Och att vi använder etiketter. Trello kan nog hjälpa oss att göra saker 
mellan mötena. Så fort man tycker något låter intressant så lägger man i köar.  

  
11. Passerkort för kommande möten  
Sandra Döbeln beställer en till tagg för kommande möten.   

  
12. Riktat bidrag på tema Trygghet och Inkludering  
Sandra Döbeln går igenom bidraget. Det är utskottet som tar beslut i frågan och 2 miljoner 
finns totalt i potten. Fritid har öppet hus på torsdagar och kan gärna bjuda in Leader för en 
genomgång för sina bidrag. Föreningsrådet får med sig frågan till nästa möte.  

  
  

Nästa möte:  
28 februari kl. 18.30-20.00  

  
Mötet avslutas  

  
  

  
  
 


