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Protokoll - Föreningsrådets stormöte 
 

Tid och plats 
Torsdag 12 november 2020 kl 18.00-19.30, via Teams 

 

Närvarande 
Ulf Östan, Bohus Scoutkår, ordförande i föreningsrådets styrelse 
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening, ledamot i föreningsrådets styrelse 
Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening, ledamot i föreningsrådets styrelse 
Daniel Wexell, Surte Bandyklubb, ledamot i föreningsrådets styrelse 
Linda Skånberg, Alebackens SK, Alafors IF, ersättare i föreningsrådets styrelse 
Hans Ulriksson, Nödinge SK Fotboll, ersättare i föreningsrådets styrelse 
Gunilla Wallengren, DHR Ale, ersättare i föreningsrådets styrelse 
 
Jan-Åke Bernsten, Hålanda Bygdegårdsförening, ledamot i föreningsrådets valberedning 
Lennart Dahl, Bohus Gymnastikförening, ledamot i föreningsrådets valberedning 
Ann Franzén, Bibliotekets vänner i norra Ale, Repslagarmuseet, ledamot i föreningsrådets 
valberedning 
 
Anders Ahl, Alebrottarna 
Daniel Inhammar, Alebackens SK 
Elinor Johnsson, Hålanda hembygdsförening 
Kenneth Kanebratt, Repslagarmuseet 
Magnus Lycklund, Nödinge SK Fotboll 
Daniel Karlsson, Nödinge SK Fotboll 
Peter Petersson, Bohus IF 
Gerhard Sager, Skepplanda BTK 

 

Övriga närvarande 

Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid, Kultur och fritid 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Kultur och fritid 
Jennie Niklasson, handläggare Ale Fritid, Kultur och fritid 
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Kultur och fritid 
Hanna Nyqvist, Studieförbundet Vuxenskolan 
Helene Persson, RF-SISU Västra Götaland 
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Mötesprotokoll  
   

1. Mötets öppnande 
Emma Kronberg öppnade mötet. 
 
 

2. Val av mötesordförande 
Till ordförande valdes Hanna Nyqvist. 
 
 

3. Val av mötessekreterare  
Till sekreterare valdes Klara Blomdahl. 
 
 

4. Val av två justerare 
Till justerare valdes och Gunilla Wallengren och Ulf Östan. 
 
 

5. Verksamhetsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Emmasamt bifogas protokollet. Emma tipsar om att 
protokollen för föreningsrådets möten alltid finns att tillgå på www.ale.se/foreningsradet. 
 
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. 
 
 

6. Verksamhetsplan 2021 
Emma Kronberg föredrog verksamhetsplanen, som togs fram under den workshop som 
genomfördes vid förra årets stormöte. Föreningsrådet arbetar utifrån verksamhetsplanen även 
under det kommande året. Verksamhetsplanen bifogas protokollet. 
 
Mötet noterade informationen. 

 

 

7. Val till föreningsrådet 
Jan-Åke Bernsten föredrog valberedningens förslag. Mötet beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag.  
 
På förslag från Ann Franzén beslutade även mötet att avgående ledamoten Hidajet Hadzic bör 
uppmärksammas med en avtackning för sin insats i föreningsrådets styrelse. 

 

a) Val av ordförande på ett år 
Till ordförande på ett år valdes Ulf Östan, Bohus scoutkår. 

http://www.ale.se/foreningsradet
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b) Val av ledamöter på två år 
Till ledamöter på två år valdes: 
1) Anette Hallgren, Team Motogirls 
2) Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening 
3) Robert Werling, Ale Basket 
 

c) Val av ersättare på två år 
Till ersättare på två år valdes: 
1) Hans Ulriksson, Nödinge SK Fotboll 
2) Linda Skånberg, Alebackens SK 
 
 

8. Tillsättning av föreningsrådets valberedning 
Till föreningsrepresentanter i valberedningen valdes Jan-Åke Bernsten, Lennart Dahl, Ann 
Franzén. Kommunrepresentanter är Emma Kronberg (föreningsutvecklare) och Klara 
Blomdahl (kultursamordnare), där Emma fungerar som sammankallande.  
 
 

9. Övriga frågor 
Jan-Åke Bernsten framförde att föreningsrådets arbete går bra. Om en får till ytterligare rutiner 
för dialog med Kultur- och fritidsnämnden kommer det att bli ännu bättre. 
 
Emma Kronberg visade föreningsrådets information på Ale kommuns hemsida, som finns på 
www.ale.se/foreningsradet. Där finns ett kontaktformulär som kan användas för att ställa 
frågor eller lämna synpunkter till rådet. Inkomna frågor tas upp på nästkommande möte med 
föreningsrådets styrelse. 
 
Ulf Östan informerade om att föreningsrådets nästa styrelsemöte äger rum måndag 30 
november. 
 
 

10. Mötets avslutande 
Mötesordföranden avslutade mötet.  
 
 
 
 
Klara Blomdahl 
Sekreterare 
 
 
 
Gunilla Wallengren   Ulf Östan 
Justerare   Justerare 

http://www.ale.se/foreningsradet
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Bilaga 1. Sammanfattning av föreläsning Tibro 

föreningspool 
 
Föreningspoolen i Tibro skapades i syfte att avlasta föreningarna och skapa bra arbetsmiljö för 
kanslisterna, både fysiskt och socialt. Åtta föreningar är för närvarande medlemmar, men även andra 
föreningar nyttjar deras tjänster. Föreningspoolen tar också uppdrag från kommunen, t.ex. att 
projektleda arrangemang av olika slag. 
 
Poolen är organiserad i form av en ideell ekonomisk förening och har inget vinstsyfte. Styrelsen består 
av en representant från varje medlemsförening. Upplägget har fungerat väldigt bra.  
 
Varje förening betalar 500 kr i årsavgift och får då nyttja gemensamma lokaler etc. Det finns en fast 
timpeng för respektive tjänst som poolen erbjuder. Föreningspoolen har valt att inte lyfta moms. 
 
Idén till föreningspoolen kommer från början från RF-SISU och samarbetet mellan föreningarna och 
RF-SISU har varit helt avgörande för att poolen skapades och har blivit så framgångsrik. 
 
En framgångsfaktor som lyftes var att bjuda in föreningslivet till ett ”24-timmarsmöte” på hotell. Det 
blev en bra start och fungerade som en intensiv kick-off där önskemål, behov och framtidsvisioner 
lyftes fram och diskuterades. Samverkan med kommun och näringsliv är också en framgångsfaktor. 
 
För att en föreningspool ska fungera krävs att de som jobbar på kansliet är beredda att jobba för flera 
föreningar, inte bara ”sin egen”. 
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Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningsrådet i Ale 

 
Rådets sammansättning 
 
Ordförande:   Ulf Östan 
 
Ledamöter:   Daniel Wexell 
    Linn Corneliusson 
    Hidajet Hadzic 
   Sven-Erik Björklund 
   Lisa Forsberg 
  
Ersättare:    Linda Skånberg 
   Christer Bergström 
   Roger Brovik 
   Gunilla Wallengren 
   Hans Ulriksson 
 
Ansvariga tjänstemän:  Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Kultur & fritid 
   Jennie Niklasson, handläggare, Kultur & fritid 
   Klara Blomdahl, kultursamordnare, Kultur & fritid 

 

Sammanträden 
 
Möten har genomförts vid följande tillfällen:  
 
2019 

• 19 november  (stormöte) 

• 9 december 
 

2020 

• 28 januari  

• 26 februari 

• 23 april   

• 4 juni  

• 2 september 

• 5 oktober (extrainsatt digitalt möte angående stormötet) 

• 20 oktober 
 

Alla kallelser och protokoll finns tillgängliga på ale.se/foreningsradet.  

https://ale.se/foreningsradet


 

 

PROTOKOLL  6(9)  
Stormöte Föreningsrådet  
2020-11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se 
 
 

Prioriterade frågor  
 

• INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
En av rådets prioriterade frågor har varit att fokusera på insatser kring information och 
marknadsföring gällande såväl rådets arbete som föreningslivet i stort.  

o Föreningsinformation i Alekuriren 
Rådet har påbörjat dialog med Alekuriren angående möjlighet till utökad 
föreningsinformation och hur ett upplägg för detta skulle se ut.  

o Facebooksidan Föreningar i Ale 
Rådet har nyttjat Facebooksidan Föreningar i Ale, som ett lokalt föreningsforum där 
föreningar kan inhämta och sprida information.  

o Information om föreningsrådet 
Rådet har nyttjat nyhetsbrevet Föreningsinfo, som skickas ut av Kultur & fritid, för att 
sprida information om föreningsrådet.  

o Information om föreningar via Unikum 
Rådet har undersökt möjligheten till att två gånger per år göra ett samlat 
informationsutskicka via Unikum för att nå ut brett med information till barn, 
ungdomar och vårdnadshavare. Tyvärr får inte Unikum användas till detta ändåmål.  

o Hemsida för föreningar i Ale 
Rådet undersöker möjlighet att skapa en gemensam hemsida för föreningar i Ale, som 
kan underlätta föreningssamverkan och skapa en viktig informationsplattform för såväl 
föreningsrådet som föreningarna i Ale.  
 

• FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET 
En av rådets prioriterade frågor under året har varit att bidra till att utveckla föreningslivet i Ale 
och även föreningsrådets arbete genom olika insatser. Vi tror att detta görs genom att skapa 
möjligheter för ökad samverkan och dialog mellan föreningar.   

o Inspirationsföreläsning 
Föreläsning med Tibro Föreningspool genomförs i samband med stormötet.  

o Föreningsgalan 
Rådet var delaktiga i planeringen av föreningsgalan samt i utnämningen av pristagarna.  

o Lokala föreningsträffar 
Mer info på sid. 3 i verksamhetsberättelsen.  

o Föreningspool – samverkan kring föreningsanställda 
Under hösten har två möten genomförts med föreningar som är intresserade av att 
samverka kring föreningsanställda och/eller har behov av att köpa in hjälp att klara av 
att driva vissa delar av verksamheten.  
 

• LOKALER OCH ANLÄGGNINGSFRÅGOR 
En av rådets prioriterade frågor har varit att fokusera på lokaler och anläggningsfrågor och 
försöka bidra till ett mer effektivt nyttjande av befintliga lokaler och anläggningar samt utöva 
påtryckning på politiker för att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet. 
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o Information om föreningslokaler 
Arbetet pågår med att uppdatera kommunens hemsida, ale.se, med information om 
föreningslokaler tillgängliga för uthyrning.  

o Året runt nyttjande av Ale Arena 
Det är klargjort att gällande bygglov för Ale Arena tillåter andra typer av aktiviteter än 
bara bollsport. För varje aktivitet krävs dock att en bokningsförfrågan görs till Ale fritid, 
som i sin tur gör en bedömning om aktiviteten kan genomföras utifrån gällande 
brandskyddsregler. 

o Underhåll av lokaler och anläggningar 
Rådet driver frågan att kommunen årligen bör avsätta medel för investeringsbidrag i 
budgeten. 

 

Möten med Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Representanter från rådet deltog på Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott 20 maj. Frågor som 
avhandlades var synpunkter på kommunens taxor och bidragsbestämmelser samt önskemål om en 
gemensam hemsida för föreningsrådet/föreningar i Ale.  
 
Nämndens ordförande, Sonny Landerberg, medverkade på stormötet samt mötet 26 februari.  
 
 

Lokala föreningsträffar 
 
Under hösten 2019 beslutade rådet att ta bort föreningsrådets fokusgrupper och istället satsa på lokala 
föreningsträffar. Syftet med lokala föreningsträffar är att nå ut till fler föreningar och öka delaktigheten 
i föreningsrådets arbete samt bidra till en ökad dialog och samverkan över föreningsgränserna. Målet är 
att genomföra lokala träffar två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. Träffarna genomförs 
i tre geografiska områden: Skepplanda/Älvängen, Alafors/Nol/Nödinge och Surte/Bohus.  
 
På grund av coronapandemin valde vi att ställa in såväl vårens som höstens lokala föreningsträffar. 
Under våren skickades istället en föreningsenkät ut, för att ge alla föreningar möjlighet att komma med 
synpunkter på framförallt kommunens taxor, bidrag och föreningspool, dessutom fanns möjlighet att 
framföra övriga frågor och synpunkter.  
 

Protokoll från tidigare lokala föreningsträffar finns tillgängliga på ale.se/foreningsradet. 

 

 

Älvängen 2020-11-09 
 

Ulf Östan  Daniel Wexell Linn Corneliusson 
 
Hidajet Hadzic Lisa Forsberg  Sven-Erik Björklund 
  

https://ale.se/foreningsradet
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Bilaga 3. Verksamhetsplan med åtgärder 

 

LOKALER/ANLÄGGNINGAR 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE 
1. Större insyn/delaktighet i 

kommunens lokalplanering 
Sätta sig in lokalförsörjningsplanen samt vara delaktiga i 
diskussioner med KFN.  

2. Bättre underhåll av lokaler och 
anläggningar 

Verka för att KFN sätter en årlig budget för  
investeringsbidrag.  

Tydliga kontaktvägar in i 
kommunen / Bättre återkoppling 
från kommunen på föreningars 
önskemål 

Organisationsschema för kommunen – få bättre klarhet i 
vem som ansvarar för vad. 
Önskar en bättre lotsning i ärenden som föreningarna 
framför till kommunen, frågor får inte trilla mellan stolarna. 
En väg in i kommunen bör för föreningarna vara Kultur & 
fritid. 

Föreningslokaler för uthyrning • Tillgängliggöra data om föreningar som har lokaler för 

uthyrning samt info om lokalerna (yta, utrustning, 

tillgänglighet m.m.). Börja med data från 

föreningsenkäten.  

• Pågår en uppdatering av ale.se under rubriken 
Mötesplatser, där Föreningslokaler kommer att finnas med.   

Tillgänglighet i/till lokaler • Ont om lokaler som är rymliga och tillgängliga för alla. 

Kommunens samtliga lokaler tillgänglighetsinventerades 

för ett antal år sedan. Tidigare låg Ale kommun med i 

Tillgänglighetsdatabasen, varför inte längre?  

• Vad gör Ale kommun, t.ex. under kraven för enkelt 
avhjälpta hinder? 

• Inventering av föreningslokaler – komplettering av 
uppgifterna som kom in i föreningsenkäten. 

Ale kommuns lokaler/fastigheter • Föreningar som har behov av nya/bättre lokaler för att 
kunna utveckla sin verksamhet…vilket stöd kan 
kommunen ge? Lyfta frågan med KFN/K&F.  

• Få svar på vilka lokaler som kommunen förfogar över 
och vem som ansvarar för dessa.  

Översyn av bidrag och taxor Årligen vara delaktiga i översynen av kommunens bidrag 
samt taxebestämmelser.  

 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE 

Anslagstavlor/Digitala skärmar i 
kommunens lokaler & mötesplatser 

Föra dialog med Kultur & fritid ang. digitala skärmar på 
kommunens anläggningar.  

Evenemangskalendern – mer 
innehåll 

Sprida info i nyhetsbrevet Föreningsinfo om 
evenemangskalendern på ale.se – som är till för alla publika 
föreningsevenemang i Ale.  
Få fler föreningar att skicka in material till kalendern! 
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Föreningssida/-spalt i Alekuriren Påbörjad dialog med Alekuriren.  

Bättre kommunikation med 
kommunen samt mellan 
föreningarna 

- Ta upp som en punkt på lokala föreningsträffar.  
- Sprida Facebook-sidan Föreningar i Ale. Verka för att 

föreningar följer och delar info. 

Informationsutskick till skolorna (via 
Unikum) 

Fortsatta påtryckningar för att försöka få igenom detta 
önskemål, alternativt hitta annan lösning för att nå ut med 
information.  

Hemsida / Webbportal för 
föreningar i Ale 

Påbörjat arbetet med att hitta en lösning inom ramen för 
föreningsrådets budget.  

 

FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE 

Sprida information om 
föreningsrådets arbetet 

• Kontaktformulär finns på ale.se/foreningsradet 

• Info om föreningsrådet i nyhetsbrevet Föreningsinfo 

Samordna lokala föreningar • Genomföra lokala föreningsträffar  

Identifiera/synliggör andra 
föreningars bra initiativ 

• Anordna inspirationsföreläsning 

• Genomföra lokala föreningsträffar 

Jobba aktivt via föreningarna för att 
minska utanförskap/få fler att välja 
rörelse & föreningsliv  

• Senior Sport School samt självförsvar för äldre 

• Ale Attitude – föreningsprojekt som ägs av Ale United 

(föreningarna NSK Fotboll och Ahlafors IF) 

 

https://ale.se/foreningsradet

