
  

   

Kallelse till möte med föreningsrådet i Ale  
  

Datum och tid  Tisdag 31 maj 2022, kl 19.30-21.00 

 

Plats   Digitalt via Microsoft Teams: Klicka här för att ansluta till mötet  

 

Ledamöter  Ulf Östan, ordförande  
Linn Corneliusson  
Lisa Forsberg 
Robert Werling  
Sandra Domingo 
William Pitsinki 

 

Ersättare    Christer Bergström  
Fredrik Gullbrandsson 

   Gunilla Wallengren   
   Linda Skånberg  
    Mikael Staaf  

 

Övriga   Andreas Antelid, kultursamordnare Kulturenheten 
   Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale fritid 

Helene Persson, idrottskonsulent RF-SISU 
   Ida Hejdenberg, kultursamordnare Kulturenheten 

   Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid 
  Martin Andersson, utvecklingsledare Ale Fritid 
   Sandra Döbeln, föreningsutvecklare Ale Fritid 
   Sonny Landerberg, ordförande Kultur & fritidsnämnden 
    Ulf Berglund, enhetschef Kulturenheten 

     Valberedningen 
  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I5MDI4YjUtNDY2NS00YTc0LWIyNTYtN2JiMDA0YmQwOTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eb1b07d-494e-40fa-b5ea-e09bcb651343%22%2c%22Oid%22%3a%224ee00652-0594-4d19-9654-77f58ac40cf0%22%7d


Föredragningslista  
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagordning  
    

3. Val av två justerare  
    

4. Föregående mötesprotokoll  
  

5. Verksamhetsplan 2022 
Föreningsenkät ska skickas ut, det har ej hunnit ordnas ännu.  
Föreningsutskick via Unikum ska göras i september.  
 

a. Föreningspool / Samverkan kring föreningsanställda & inköp av tjänster 
Uppföljning från tidigare mötespunkt ”Hur får vi de ideella krafterna att orka?”. 
Christer har tagit sin an uppdraget att jobba vidare med frågan under våren. Martin 
Andersson deltar på mötet och ger en bild av hur Kultur & fritid tänker i frågan.  

 
6. Översyn av kommunens bidrag och taxor 

Rådet har som årligen återkommande uppgift att göra en översyn av och komma med 
synpunkter på kommunens bidrag samt taxebestämmelser. 

 
7. Arrangera en partiutfrågning i augusti 

Under de lokala föreningsträffarna kom ett önskemål upp om att bjuda in alla de 
politiska partierna till en utfrågning inför valet. Utfrågningen arrangeras av 
föreningsrådet. Förslaget är att arrangera utfrågningen i teatern i Ale kulturrum alt. 
Alafors medborgarhus och livesända den (med möjlighet att ställa frågor även för 
digitala åskådare).  
 

8. Aktuell information från Kultur & fritid 
- Aktuella föreningsaktiviteter:  
                ¤ Nationaldagskarneval i Nödinge, måndag 6 juni 
- Nya tjänster hos Kultur & fritid 
 

9. Övriga frågor 
 

10. Nästa möte 
 

11. Mötet avslutas   

 
 


