
  

   

   
Torsdag 7 oktober 2021, kl 18.00-19.30 

  

Via Microsoft Teams   

 

Daniel Wexell (anslöt ca 18.30) 
Linda Skånberg 
Linn Corneliusson (anslöt ca 18.15) 
Robert Werling (anslöt ca 18.30) 
Ulf Östan 
 
Anette Hallgren 
Christer Bergström   
Gunilla Wallengren 
Lisa Forsberg 
Roger Brovik  
Sven-Erik Björklund   

       

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 
Helene Persson, RF-SISU Västra Götaland 

   

    

  



  

 Mötets öppnande   

Ulf öppnade mötet.   

  

  

 Godkännande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen godkändes.   

  

  

 Val av två justerare  

Till justerare valdes Linda Skånberg och Helene Persson.   

 

 

 Föregående mötesprotokoll  

I samband med punkten 7. Synpunkter på bidrag och taxor lyfte Ulf att rådet 

inte fått någon återkoppling på hur detta framförts till nämnden och om 

frågan diskuterats i nämnden. Det behöver bli en bättre uppföljning på de 

ärenden som rådet framför till nämnden. Det är även viktigt att nämnden 

tar del av rådets mötesprotokoll samt att rådet tar del av nämndens 

protokoll, för att vara uppdaterade på vilka frågor som är aktuella.  

 

Beslut 

Emma följer upp detta med Malin Hult, nämndsekreterare för Kultur & 

fritidsnämnden (KFN) och har en dialog kring hur vi kan förbättra och 

formalisera ärendehanteringen mellan rådet och KFN.  

 
Uppdaterad verksamhetsplan bifogas protokollet.  

 

 

Träffarna genomfördes digitalt under september och temat på mötena var 

Föreningsmiljonen. Anteckningarna från mötena har skickats ut.  

 

Flera av de aktiviteter och önskemål som framkom på de lokala 

föreningsträffarna har börjat att planeras inför. Även flera 

bidragsansökningar till Föreningsmiljonen har inkommit, sista 

ansökningsdag är 1 december.  

 

Ett förslag avseende marknadsföring är att istället för att satsa pengar på en 

tryckt föreningsbilaga i Alekuriren, lägga mer pengar på betalda annonser på 

Facebook och Instagram samt digital marknadsföring på alekuriren.se. 



  

  

Teatern i Ale kulturrum är bokad. Emma har kontakt med en 

föreläsarförmedlare som ska hjälpa till att boka upp en föreläsare. 

Information om stormötet har gått ut via nyhetsbrevet Föreningsinfo.  

 

Verksamhetsberättelsen föredras av föreningsrådets representanter som 

utses vid nästa möte.  

 

 

 

 

* Utbildningar 

Kommande utbildningstillfällen:  

18/10 Informationskväll om droger 

19/10 Osynliga funktionshinder 

10/11 Workshop Facebook 

 

Rådet önskade gärna någon ytterligare föreläsning att komplettera utbudet 

med, Emma undersöker möjligheten att genomföra detta.  

 

* Investeringsbidrag 

Sista dag för att ansöka om investeringsbidrag var 1 oktober. Många 

ansökningar har inkommit, och besked angående ev. tilldelning väntas i 

november.  

 

* Feriearbete och lov 

I år skedde en ökning av antalet föreningar som tilldelades bidrag för 

feriearbetare och lovaktiviteter. Inför budgetarbetet 2022 har Kultur & fritid 

äskat pengar för att kunna möjliggöra dessa viktiga insatser även kommande 

verksamhetsår.  

 

* Föreningsgalan 

Galan kommer att genomföras i Ale kulturrum, datum ännu ej fastställt. 

Tanken är att ha deltagare på plats i teatern samt livesändning via Facebook.  

 

 

 

 

* Insändare i Alekuriren 

Mötet diskuterade insändaren i Alekuriren gällande förändringarna i Ale 

kulturrum. Emma svarade att Ale fritid har ett pågående arbete kring bl.a. 

larmzoner och rutiner och att en dialog finns med ansvariga personer i 

föreningarna som har verksamhet i huset.  

 

* Tillsynsstäd i idrottshallarna 



  

Positivt för föreningarnas verksamhet att städet utökats i idrottshallarna, det 

finns dock lite brister att jobba på men med kommunikation och dialog så 

kommer det förhoppningsvis att bli bra. 

 

Måndag 7 november, kl 18.00-19.30, anslut digitalt via Teams eller fysiskt i 

Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen 

 

Extra möte om hemsidan:  

Tisdag 26 okt kl 18.00-19.30, anslut digitalt via Teams eller fysiskt i 

Drivhuset, Carlmarks väg 4, Älvängen.  

 

 

Ulf avslutade mötet.

 

 
 

Sekreterare  

Emma Kronberg  
  

Justerat av   

Linda Skånberg 

Helene Persson 

 

 

 

 


