Protokoll till möte med föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Tisdag 17 april 2018, kl 18.00-20.00

Plats

Drivhuset, Ale Kulturrum, Nödinge

Ledamöter

Ann Franzén
Dean Kerr, ordförande
Hans Ulriksson
Marthin Krantz
Sven-Erik Björklund
Ulf Östan

Förhinder

Isabella Andersson
Roger Brovik
Gunilla Wallengren
Niklas Duarte Ljungberg
Åke Johansson

Övriga

Antonia Karlsson, kultursekreterare
Emma Kronberg, föreningsutvecklare

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

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

3. Val av två justerare
Till justerare valdes Ann Franzén och Marthin Krantz.

4. Genomgång av föregående protokoll
Emma föredrog protokollet från föregående möte. Mötet hade inga synpunkter på
föregående protokoll.

5. Beslut om medlemskap i Sveriges föreningar
Mötet diskuterade kring medlemskap i Sveriges föreningar, paraplyorganisation
för föreningsråd i Sverige.
Beslut
Mötet beslutade att betala medlemsavgiften på 500 kr för 2018. Innan nästa årsavgift ska
betalas gör föreningsrådet en utvärdering av medlemskapet och beslut om en eventuell
förlängning av medlemskapet tas.
6. Nolltaxa för föreningar – hur påverkas föreningars verksamhet av ändrade
regler?
Diskussionen från föregående möte fortsatte kring nolltaxa och nyttjande av
kommunens lokaler. Mötet konstaterade att det finns en hel del frågor som behöver
besvaras för att kunna ta fram förslag på lösningar/förbättringar.
Bör nolltaxan för barn- & ungdomsföreningar tas bort?
* Hur hög är bokningsgraden på kommunens anläggningar?
* Nyttjas alla träningstider som bokas?
Borde inte alla föreningar ha rätt till gratis möteslokaler?
Hur stora intäkter handlar det om för kommunen i intäkter på lokaluthyrningen – vad
skulle det kosta med en nolltaxa för alla föreningar på möteslokaler?
Vad händer med bidragsutredningen som kommunen skulle göra?
Kartläggning - vilka lokaler finns tillgängliga i kommunen?
Finns t.ex. många föreningar som har egna lokaler som står tomma många timmar i
veckan och skulle kunna nyttjas av andra föreningar.
Beslut
Frågorna skickas vidare till berörda tjänstemän/chefer inom kultur och fritid samt KFN
för återkoppling vid nästa möte.
Kartläggning av föreningslokaler tas med i föreningsenkäten (se punkt 8.).
7. Remissvar angående EU:s nya vapendirektiv
Ordförande redovisade förslag på remissvar som tagits fram utifrån beslut vid
föreningsrådets föregående möte.
Beslut
Mötet godkände förslaget och beslutade att remissvaret skickas till Justitiedepartementet
med föreningsrådet som avsändare.

8. Rapport från möten med fokusgrupperna
Möten med fyra av fokusgrupperna genomfördes den 9 april i Älvängen.
Gemensamt för alla fokusgrupper är önskan om att göra en enkät med syfte att
kartlägga föreningarnas behov, resurser och efterfrågan.
Beslut
Ett förslag på enkät arbetas fram av Emma Kronberg och därefter bjuds medlemmar i
föreningsrådet samt fokusgrupper in till ett arbetsmöte för färdigställande av enkäten.

9. Krav på föräldraengagemang inom föreningsliv
En fråga inkom till föreningsrådet, där frågeställaren undrar var gränsen går för vilka
krav en förening kan ställa på föräldrar. Rådet diskuterade frågan och var eniga om att
det är mer eller mindre omöjligt att kunna göra någon tydlig gränsdragning kring detta,
utan att det måste vara upp till varje förening att sätta de krav som ska gälla för den egna
verksamheten. Ett förslag som kom upp var att lyfta fram goda exempel på föreningar
som lyckats med att skapa ett starkt föräldraengagemang och utifrån det också ta fram
ett antal tips eller rekommendationer för föreningar att använda sig av.
Beslut
Emma tar med sig förslaget och diskuterar ett tänkbart upplägg tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
10. Aktuell information från Kultur & fritid
a. Lovaktiviteter
Alla föreningar har möjlighet att söka pengar för att kunna genomföra gratis
lovaktiviteter under höst- eller jullovet, tack vare att Ale kommun fått medel
från Socialstyrelsen för gratis lovaktiviteter för 6-15 år. Ansökan görs via
föreningens inloggning på Interbook Go (ale.ibgo.se).
b. Ale kulturrum
Kultur och fritid kommer att byta kontor, då Ale kulturrum byggs om. Ale fritid
flyttar till Aktivitetshuset i Älvängen och kulturen flyttar sina kontorsplatser till
tredje våningen på Nödinge bibliotek i Ale kulturrum.
Föreningsrådet lyfte än en gång fram vikten av föreningsperspektivet i
ombyggnationen säkerställs och att föreningarnas önskemål finns med i
projekteringen.
Beslut
Emma vidarebefordrar rådets önskemål till Thomas Liedström samt Kultur- och
fritidsnämnden.

c. Ale Outdoor, 15 sept – aleoutdoor.se
Andra upplagan av Ale Outdoor genomförs lördag den 15 sept kl 11.0017.00 på Jennylunds idrottsanläggning. Föreningar som är intresserade av att
vara med kan anmäla sitt intresse till: emma.kronberg@ale.se, 0704-320197.
11. Övriga frågor
a. Vikingamarknad
Byalaget Ale Vikingagård genomför sin årliga Vikingamarknad 5-6 maj, kl 11-17.
b. Nätverk för idrottsföreningar
Ett nätverk för idrottsföreningar är på gång att starta upp i samverkan SISU
Idrottsutbildarna. Nödinge SK Fotboll och Älvängens IK har varit med i
planeringen, och alla idrottsföreningar bjuds in till en första träff den 23 maj, kl
18-20.

12. Nästa möte
Nästa ordinarie möte äger rum torsdag 6 september, kl 18-20, i konferensrummet
Kankansalen, Bohushallen. Adress: Byvägen 9, Bohus.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Ann Franzén
Marthin Krantz

