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Plats och tid

Sal 105, Ale Kulturrum, Nödinge, kl 18:00-20:00

Beslutande

Ann Franzén
Dean Kerr
Gunilla Wallengren
Hans Ulriksson
Marthin Krantz
Niklas Duarte Ljunggren
Roger Brovik
Sven-Erik Björklund
Ulf Östan
Åke Johansson

Förhinder

Isabella Andersson

Övriga närvarande

Antonia Karlsson, kultursekreterare
Emma Kronberg, föreningsutvecklare

1. Mötets öppnande
Emma Kronberg öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Val av ordförande
Till ordförande valdes Dean Kerr.

4. Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Åke Johansson.

5. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Emma Kronberg.
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6. Val av två justerare
Till justerare valdes Niklas Duarte Ljunggren och Ulf Östan.

7. Genomgång av protokoll från stormöte
Emma föredrog protokollet från stormötet. Mötet hade inga synpunkter på detta.

8. Information från Sveriges föreningar, Agneta Rolfhamre
Agneta Rolfhamre, ordförande i paraplyorganisationen Sveriges Föreningar (SF)
medverkade via Skype. Agneta redogjorde för SF:s verksamhet samt vilket stöd
de erbjuder till föreningsråd. Sveriges Föreningar har till ändamål att stödja och
stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i
frågor som berör det lokala föreningslivet. Visionen är en fungerande paraplyorganisation i varje kommun.
SF har idag 33 lokala föreningsråd som är medlemmar och ambitionen är att alla
lokala föreningsråd ska ansluta sig samt jobba för att fler föreningsråd startas. Ett
medlemsbrev skickas ut av SF minst fyra gånger/år. Dessutom utser SF varje år
Sveriges föreningsvänligaste kommun. Ett medlemskap i Sveriges Föreningar
kostar 500 kr/år. Beslut angående medlemskap tas upp på nästa
föreningsrådsmöte.
Kontaktuppgifter till Agneta Rolfhamre och Sveriges Föreningar:
Tel: 0706-746775
Mail: info@sverigesforeningar.se
Hemsida: http://sverigesforeningar.se/

9. Kickoff för arbetsgrupper – onsdag 10 januari kl 18-20
Mötet diskuterade upplägget för kickoffen som ska genomföras 10 jan.
Syftet är att jobba vidare med frågorna som lyftes på stormötet (bilaga 3).
De föreningsrepresentanter som är intresserade av att delta i en arbetsgrupp kan
anmäla sitt intresse via formuläret som finns på ale.se/foreningsradet eller maila
till emma.kronberg@ale.se. Arbetsgrupperna är öppna grupper och det kan vara
flera representanter från samma förening i en grupp.
Beslut
Mötet beslutade att det är alla ledamöters ansvar att hjälpa till att rekrytera
personer till arbetsgrupperna.
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Emma tar kontakt med Grytgöls IK för en ev. inspirationsföreläsning som
inledning på kvällen.
Emma förtydligar informationen på hemsidan kring vad ett uppdrag i en
arbetsgrupp innebär.

10. Föreningsinformation i Alekuriren
I samband med stormötet lyftes frågan om det är möjligt att skapa en
föreningssida i Alekuriren, där föreningar har möjlighet att nå ut med
information. Mötet diskuterade frågan och ansåg att detta bör gå vidare till
arbetsgruppen Information & marknadsföring. Gruppen bör också
undersöka om det går att få bidrag/stöd från kommunen.
Beslut
Niklas Duarte Ljungberg tar en första kontakt med Alekuriren och har med
information till kickoffen 10 januari.

11. Skrivelse till Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen ang.
naturreservatet Anfastebo (Bilaga 1)
Beslut
Mötet beslutade att stormötet ska vara avsändare av skrivelsen till de
berörda organisationerna (Bilaga 1). Mötet beslutade också att vidare
kontakt i frågan sker med Bruno Nordenborg, Ale Naturskyddsförening,
bi.nordenborg@telia.com.

12. Övriga frågor


#metoo
Frågan lyftes kring #metoo-rörelsen och vad föreningarna i Ale gör
kring detta. Mötet eftersökte stöd och hjälp kring detta, förslagsvis
genom checklistor och mallar samt en utbildningskväll.
Frågan lyftes också om föreningar begär registeruppdrag från nya
ledare. Detta är något som t.ex. Scouternas riksförbund och
Riksidrottsförbundet förordar att föreningarna gör. Den 18
december 2013 trädde en ny lag om registerutdrag i kraft. Den
innebär att ideella organisationer, samfund med flera får rätten att
kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill ha ett uppdrag
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inom organisationen. Lagen ställer inte något krav på att kontroll av
registerutdrag görs utan innebär en möjlighet att göra detta innan
nya ledare påbörjar ett uppdrag som innebär en direkt och
kontinuerlig, det vill säga regelbunden, kontakt med barn under 18
år. Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller
enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, sexualbrott
och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller
rattfylleri, syns inte i utdraget.
Beslut
Emma Kronberg fick i uppdrag att genomföra en utbildningskväll
på detta tema under första delen av 2018 samt uppdatera hemsidan
ale.se med länkar till aktuell information.


Den nya dataskyddslagen – GDPR
Frågan lyftes om vad den nya dataskyddslagen, som kommer att
börja gälla 25 maj 2018, kommer att innebära för föreningar. Den
nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas,
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär
omfattande förändringar och krav på åtgärder, inte minst för alla
med ett medlemsregister. Mer information om GDPR och vad den
innebär för föreningar kommer finnas med i nyhetsbrevet
Föreningsinfo samt i medlemsbrevet från Sveriges föreningar som
finns som bilaga till protokollet (Bilaga 2).

13. Mötesdatum 2018
Nästa möte är onsdag 10 januari, kl 18.00-20.00 då kickoff med arbetsgrupperna.
Lokaler bokade i Ale Kulturrum: teatern, sal 105, Drivhuset, cafétorg Kultur &
Fritid.
Kommande möten under 2018 publiceras på ale.se/foreningsradet samt i
nyhetsbrevet Föreningsinfo (som utkommer en gång/månad).

14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Niklas Duarte Ljungberg
Ulf Östan

