Torsdag 22 april 2020, kl 18.00-19.30
Via Microsoft Teams
Daniel Wexell
Gunilla Wallengren
Linn Corneliusson
Lisa Forsberg
Robert Werling
Ulf Östan, ordförande
Anette Hallgren
Christer Bergström
Hans Ulriksson
Linda Skånberg
Roger Brovik
Sven-Erik Björklund
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
Klas Arvidsson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun
Ann Franzén, föreningsrådets valberedning

Mötets öppnande
Ulf öppnade mötet.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

Val av två justerare
Till justerare valdes Daniel Wexell och Lisa Forsberg.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

Föreningsinfo via Unikum:
Emma har varit i kontakt med sektorschef för utbildning och fått ett
positivt svar på att skicka ut föreningsinformation via Unikum två gånger
per år, i samband med terminsstart.
Information till föreningar skickas ut i nyhetsbrev i slutet av maj, juni samt
sista påminnelse i början av augusti. Utskicket via Unikum görs vecka 35.
Workshop Facebook:
Önskemål om att upprepa workshop Facebook under hösten.
Dokumentet med den uppdaterade verksamhetsplanen bifogas protokollet.

De tre träffarna avrapporterades. Mötet diskuterade kring marknadsföring
av träffarna och hur vi kan göra för att locka fler föreningar att delta. Till
höstens träffar bör vi se över formuleringen på inbjudan och fundera på
vilket innehåll som kan bidra till ett större intresse.
Dokumentationen från träffarna har skickats ut till alla ledamöter via mail.
Dokumentationen finns också tillgänglig i nyhetsbrevet Föreningsinfo samt
på ale.se/foreningsradet.

Möte med nämndens arbetsutskott genomfördes 23 mars. Punkterna som
diskuterades var:
* Coronauppstart till hösten – som även kan kopplas ihop med den
planerade återinvigningen av Ale kulturrum. Kultur & fritid har ett uppdrag
att jobba med detta under hösten och knyta ihop näringsliv, föreningar och
kommunen i gemensamma evenemang/aktiviteter.
* Tillgänglighet till lokaler – viktigt att säkerställa att inventering av
lokaler görs och att ev. brister åtgärdas. Också viktigt att rätt information
om lokalerna framgår när man bokar lokaler.
* Rådets roll som remissinstans – viktigt att ansvaret går åt båda håll,
nämnden och Kultur & fritid ska komma ihåg att använda rådet och rådet
behöver regelbundet föra fram och följa upp viktiga frågor och synpunkter.

Galan sändes på Ale kommuns Facebook-sida och hade under
livesändningen ett snitt på ca 100 tittare. Många positiva reaktioner har
framförts om galan och det blev ett lyckat format som vi kan ta med oss till
kommande års upplägg.
Ett tips för föreningar som vill livesända årsmöten eller evenemang är att
Kultur & fritid har streamingutrustning som föreningar kan låna.
Bokningsförfrågan av utrustningen görs via alefritid@ale.se.

Emma informerade om Movement Ale, ett ungdomsinitiativ för att få fler i
rörelse. Information, tipspromenad och utmaningar sker via den digitala
plattformen Discord, en app som kan laddas ner till telefonen.
Ungdomarna vill gärna se en samverkan med föreningar.

Beslut
Mötet beslutade att använda svenskalag.se för att bygga upp föreningsrådets
hemsida. Emma, Klara, Ulf, Linn och Robert ingår i arbetsgruppen som
hjälps åt att bygga upp sidan och fylla den med information.
Emma ansvarar för att kalla till möte.

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att fördela bidrag till feriearbetare
inom föreningslivet. Intresseanmälan görs via webbsidan, ale.se/feriearbete,
senast 5 maj.

Dags att lägga in säsongsbokningar för nästa säsong, 2021-2022.
Nuvarande restriktioner gäller till 17 maj.

* Föreningspool
Emma kallar berörda föreningar till uppföljningsmöten inom de tre olika
områdena:
* Lokalvård/Städ – tisdag 18 maj, kl 18.30-20.00
* Administration/Ekonomi – torsdag 20 maj, kl 18.30-20.00
* Anläggning/Vaktmästeri – tisdag 25 maj, kl 18.30-20.00
* Synpunkter på bidrag och taxor:
Skicka ut information i nyhetsbrev och begära in synpunkter från
föreningarna.

Tisdag 8 juni kl 18.00-19.30 via Microsoft Teams.

Ulf avslutade mötet.

Sekreterare
Emma Kronberg
Justerat av
Daniel Wexell
Lisa Forsberg

