
  

   

   
Tisdag 8 juni 2021, kl 18.00-19.30  

  

Via Microsoft Teams   

Gunilla Wallengren 
Linn Corneliusson 
Lisa Forsberg 
 
Anette Hallgren 
Christer Bergström   
Daniel Wexell 
Linda Skånberg 
Robert Werling  
Roger Brovik  
Sven-Erik Björklund   
Ulf Östan 

       

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun   
Klas Arvidsson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun 
Lennart Dahl, valberedningen 
Sonny Landerberg, ordförande, kultur & fritidsnämnden 

   

    

  



  

 Mötets öppnande   

Gunilla öppnade mötet.   

  

  

 Godkännande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen godkändes.   

  

  

 Val av två justerare  

Till justerare valdes Linn Corneliusson och Gunilla Wallengren.   

  

  

 Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

 
 
* Coronauppföljning / Initiera uppstartsevenemang under hösten: 
Sonny informerade om ett politiskt förslag som innebär att Kultur & fritid 
får uppdraget att under hösten jobba med att ”Återstarta föreningslivet för 
målgruppen 0-100 år”. Arbetet ska ske i samverkan med näringsliv och 
kommunala enheter. Till uppdraget följer en miljon kronor, och första 
steget blir att Kultur & fritid, i dialog med föreningslivet, konkretiserar hur 
pengarna ska användas på bästa sätt.  

a 
Emma har fått en mötesinbjudan från kommunens fastighetschef samt 
verksamhetsutvecklare, mötet sker måndag 14 juni kl 15.00-16.00 och 
syftet är att diskutera tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler. 
Gunilla samt Marianne från DHR Ale deltar på mötet tillsammans med 
representanter från Ale Fritid.   

b  

Emma gör ett särskilt informationsutskick om detta så att föreningarna 

inte missar chansen. Information skickas även ut i nyhetsbrev i slutet av 

juni samt en sista påminnelse i början av augusti. Utskicket via Unikum 

planeras till vecka 35.  

 

 

 



  

 

  

Klas informerade om att uppdatering av kommunens lokalförsörjningsplan 

arbetats fram och beslutas under hösten.  

 

Martin Andersson har fått en ny roll på Kultur och fritid och kommer att 

vara ansvarig för anläggningsfrågor inom hela sektorn.  

 

Klas upplever att det är en förbättrad intern dialog i kommunen och att 

Kultur & fritid är mer delaktiga tidigt i processerna som rör 

samhällsplanering och framtida investeringar.  

 

Från Ale Fritid kom även ett medskick kring nyttjandet av våra befintliga 

idrottshallar, där vissa hallar är mer eller mindre fullbokade och vissa av de 

mindre hallarna har lediga tider. Ett önskemål är att föreningarna, i de fall 

som det är möjligt, skulle kunna tänka sig att vara lite mer flexibla i 

placeringen av sin verksamhet, vilket skulle kunna möjliggöra att man 

därigenom får fler träningstider för sin verksamhet.  

 

Föreningsrådet gör ett medskick tillbaka till Ale Fritid att det vore bra att 

skicka ut tydlig information till föreningarna där det framgår i vilka hallar 

samt när det finns lediga tider.  

  

 

Emma och Helene rapporterade från de tre träffarna som genomförts 18, 

20 samt 25 maj. Summeringen av träffarna är att det finns flera föreningar 

som har behov av att köpa in hjälp. Önskemålet är att börja med samverkan 

på lokal nivå (dvs Surte-Bohus, Nödinge osv) och testa hur det fungerar för 

att eventuellt kunna bygga vidare på en gemensam föreningspool i 

framtiden.  

 

 

  

Ett förslag som framkom under de lokala föreningsträffarna var att skicka 

ut en enkät till ungdomar för att försöka samla in synpunkter på vad 

ungdomar tycker saknas i föreningslivet och vad de önskar skulle finnas.  

 

Sammanställningen av enkäten skickas ut tillsammans med protokollet.  

 

 

 



  

  

Synpunkter som framkom i samband med lokala föreningsträffar var:  

* Aktivitetsbidrag även för barn under 7 år – borde få bidrag även för 

dem, då de skolas in i föreningslivet och ofta fortsätter med andra 

idrotter/aktiviteter senare under uppväxten.  

* Bidrag för skötsel av kommunens anläggningar (s.k. Skötselavtal) - 

finns brister i avtalets utformning, svårt att veta exakt vad som gäller. Ingen 

uppdatering av avtalet trots att verksamheten, och därmed också 

kostnaderna, ökar.  

 

Beslut:  

Alla får i uppgift att inför nästa möte, 25 augusti, fundera på om man har 

några fler synpunkter. Sammanställning av föreningsrådets synpunkter görs 

efter nästa möte.  

 

 

 

 

* Hemsida på svenskalag.se: 

Robert, Ulf, Emma och Klara har haft ett uppstartsmöte och påbörjat 

uppbyggnaden av en hemsida för föreningsrådet. Adressen är: 

https://www.svenskalag.se/foreningariale 

 

Emma hoppas kunna använda feriearbetare till att lägga in all 

föreningsinformationen på sidan.  

 

- Kan vi låsa så att föreningsrådets nyheter alltid syns överst på sidan?  

- Vilka kategorier är lämpliga att dela in föreningarna i? Fundera på om det 

räcker med kategorierna i föreningsregistret eller om vi vill ha fler.  

 

Ett användningsområde för sidan är att föreningar kan söka/annonsera om 

hjälp till olika insatser, t.ex. behov av volontärer, särskilda arbetsinsatser 

eller nyttjande av resurser m.m. 

 

* Arbetsverktyget Trello 

Vi testar att använda arbetsverktyget Trello för att underlätta samverkan 

och skapa en ökad delaktighet i arbetet mellan föreningsrådets möten. Alla 

ledamöter har fått en inbjudan till föreningsrådets arbetsrum, det krävs att 

man skapar en inloggning för att kunna komma åt den.  

 

Hör av er till Emma eller Robert om ni har problem!  

 

En tydligare genomgång av verktyget och dess smarta funktioner görs i 

samband med nästa möte.  

https://www.svenskalag.se/foreningariale


  

 

Sonny berättar att det är mycket fokus på budgetarbete.  

a 

Ale Fritid har fördelat ut 56 platser (varje plats är beräknad på 75 h 

arbete) till de 13 föreningar som ansökt om feriearbetare. 

Totalsumman som fördelats är 380 800 kr. 

 

Sommarlovsaktiviteter marknadsförs via ale.se/lov. 11 föreningar har 

sökt bidrag för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviter. 

Totalsumman som fördelats är 307 971 kr. 

 

Inga övriga frågor noterades. 

 

Onsdag 25 augusti kl 18.00-19.30 via Microsoft Teams.  

 

 

Gunilla avslutade mötet.

 

 

  

 

 

 

 

 

Sekreterare  

Emma Kronberg  
  

Justerat av   

Gunilla Wallengren 

Linn Corneliusson  


