
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll till möte med föreningsrådet i Ale 
 

Datum och tid Torsdag 1 februari 2018, kl 18.00-19.45 

 
Plats  Drivhuset, Ale Kulturrum, Nödinge 

 

Ledamöter  Ann Franzén 
Dean Kerr, ordförande  
Gunilla Wallengren 
Marthin Krantz  
Sven-Erik Björklund  
Ulf Östan  
Åke Johansson, vice ordförande 

 
Förhinder  Isabella Andersson 

   Niklas Duarte Ljungberg 
   Roger Brovik 
   Hans Ulriksson  

    

Övriga  Antonia Karlsson, kultursekreterare  
    Anders Rollings, ordförande Kultur- & fritidsnämnden  

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 Sven-Erik Björklund.  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 
 
Emma föredrog protokollet från föregående möte.  
 
Under punkt 10 redovisades att Emma och Niklas genomfört ett möte med Alekuriren 
angående möjligheten till ett utrymme för föreningsinformation en gång per månad. 
Alekuriren skulle överlägga kring detta och återkomma med besked.  
 
Under punkt 12 redovisades att en utbildningskväll kopplat till #metoo och sexuella 
övergrepp planeras att genomföras under slutet av mars och sker i samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna och Rädda Barnen.  
 
Mötet hade inga övriga synpunkter på föregående protokoll. 

 
 

5. Beslut om medlemskap i Sveriges föreningar   
 
Mötet diskuterade kring ett eventuellt medlemskap i Sveriges föreningar. 
 
Beslut 
Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.   

 
 

6. Uppföljning av kickoff för fokusgrupper 
 
En genomgång gjordes av resultatet från grupparbetet som genomfördes i samband 
med kickoffen för fokusgrupperna. Handlingsplanerna för respektivet fokusgrupp finns 
tillgängliga på hemsidan: http://ale.se/foreningsradet/fokusgrupper.  
 
De punkter som lyftes från respektive grupp var: 

 

a. Anläggning  
Skapa en enkät för att klargöra föreningslivets behov och nuläge. 

 
b. Nätverk & föreningsforum 

En sluten Facebook-grupp har startats med namnet Föreningsrådet i Ale1. 
Under våren genomföra ett utbyte med Varbergs föreningsråd. 
1 https://www.facebook.com/groups/2017150398525763/ 

 
c. Evenemang 

Tipsa om evenemang till evenemangskalendern på ale.se2.  
2 http://ale.se/uppleva--gora/tipsa-om-evenemang-till-evenemangskalendern.html 

 
d. Information & marknadsföring 

Kartlägga föreningslivets behov och efterfrågan. 

 
e. Behålla & rekrytera 

Synas i nya sammanhang, t.ex. Seniormässan, Ale Outdoor m.m 

 

http://ale.se/foreningsradet/fokusgrupper
https://www.facebook.com/groups/2017150398525763/
https://www.facebook.com/groups/2017150398525763/
http://ale.se/uppleva--gora/tipsa-om-evenemang-till-evenemangskalendern.html
http://ale.se/uppleva--gora/tipsa-om-evenemang-till-evenemangskalendern.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Gemensamt försöka att rekrytera fler ungdomar till fokusgrupperna för att få en 
bredare representation och bättre spegling av föreningslivet.  
 

 
7. Framtida verksamhet i Ale Kulturrum 

 
Anders Rollings pratade om framtida verksamhet i Ale Kulturrum, där Kultur- och 
fritidsnämnden ser ett behov av att fylla huset med mer aktiviteter och högre 
vuxennärvaro på kvällstid.  
 
Medskicket till föreningsrådet var att ta med sig frågan i sitt fortsatta arbete och fundera 
över potentiell verksamhet, samnyttjande av lokaler, möjlighet att driva caféförsäljning 
på kvällstid m.m.  
 
Just nu pågår en förprojektering kring ombyggnaden av huset. Mötet replikerade till 
Anders att det är viktigt att även involvera föreningarna i projekteringsstadiet.  

 
 

8. Aktuell information från Kultur & fritid  
 

a. Näridrottsplats i Surte 
Ska anläggas under 2018. 
 

b. Friidrottsanläggning på Jennylund 
Ska färdigställas under året, förhoppningsvis klar till sommaren. Bygget är något 
försenad pga olyckliga markförhållanden som påverkat kostnaderna i stor 
omfattning. I dagsläget ska ca 90 % av markarbetet vara klart och 
förhoppningsvis kan resterande arbete fortsätta utan bekymmer. 
 

c. Ridanläggning på Jennylund 
Anbud har inkommit på den nya upphandling som gjorts. Förhoppningsvis kan 
bygget påbörjas under 2018. 
 

d. Riktade pengar för lovaktiviteter 
Ale kommun har tilldelats pengar från Socialstyrelsen för att genomföra gratis 
lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. Alla föreningar kommer 
att ha möjlighet att söka pengar för aktiviteter som genomförs under påsk-, 
sommar-, höst- och/eller jullov. Mer info om detta kommer under februari att 
skickas ut i nyhetsbrevet Föreningsinfo samt publiceras på ale.se. 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Övriga frågor  
 

a. EU:s nya vapendirektiv  
Frågan lyftes om hur EU.s nya vapendirektiv kommer att påverka 
skytteföreningarna, som kan tvingas till att lägga ner delar av sin verksamhet. 
Direktivet syftar till att straffa illegala innehavare, men innebär i praktiken att 
man även slår ner på legala innehavare.  
 
Beslut 
Dean får i uppgift att författa ett förslag på remissvar som föreningsrådet kan ta 
ställning till vid nästa möte.  

 
b. Nolltaxa för föreningar 

En diskussion fördes kring hur ändrade regler kring lokalhyra slår mot 
föreningarna. Mötet såg ett behov av att föreningsrådet för fram tydliga 
argument till Kultur- och fritidsnämnden kring hur regeländringar påverkar 
berörda föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet.  
 
Beslut 
Denna fråga tas med som en punkt på dagordningen vid rådets nästa möte. 

 
 
10. Mötesdatum 2018 

 
Nästa möte äger rum tisdag 17 april, kl 18-20 i konferensrummet, Älvängens kulturhus, 
Nytorpsvägen 33, Älvängen.  
 
Kommande möten under 2018: 
Torsdag 6 september, kl 18-20. 
Tisdag 20 november, kl 18-20 – stormöte. 
 

 
11. Mötets avslutande 

 
Ordförande avslutade mötet.   

  

  

Protokollförare:    Emma Kronberg  

 
Justerat av:     Sven-Erik Björklund 
   Ann Franzén 


