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Protokoll - Föreningsrådet i Ale  
  

Datum och tid  Måndag 1 februari 2020, kl 18.00-19.30 

  

Plats   Via Microsoft Teams  

 

Ledamöter  Ulf Östan, ordförande  

   Anette Hallgren  

   Daniel Wexell    

   Linn Corneliusson 

   Lisa Forsberg 

  Robert Werling 

  Sven-Erik Björklund 

 

Ersättare    Hans Ulriksson  

  Linda Skånberg  

 

Frånvarande Christer Bergström  

   Gunilla Wallengren  

    Roger Brovik 

 

Övriga   Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 

   Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun  

   Klas Arvidsson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun 

   Lennart Dahl, föreningsrådets valberedning 
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1. Mötets öppnande  
Ulf öppnade mötet.  
 
 

2. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
 

3. Val av två justerare 
Till justerare valdes Linn Corneliusson och Lisa Forsberg.  
 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.  

 
 

5. Verksamhetsplan 2021 och framåt – prioriterade frågor? 

 

a. Lokaler / Anläggningar 

Mötet diskuterade kring:  
* vikten av att tydliggöra rådets roll som remissinstans i lokalplanering 
* behov av kompletterande information gällande tillgänglighetsanpassningar i 
föreningslokaler på ale.se samt för kommunlokaler i ale.ibgo.se.  

 

b. Information / Marknadsföring 

Mötet diskuterade ökad synlighet på sociala medier. Ett billigt och enkelt sätt att nå 
ut till väldigt många (till exempel Ale Baskets julgranskampanj).  
 
Hemsida för föreningsrådet är en prioriterad fråga. Se punkt 7.   
 

c. Föreningsutveckling 

Prioriterade punkter under föreningsutveckling bör vara:  

 

* Lokala föreningsträffar – ska genomföras digitalt under våren. Se punkt 6.  
* Utbildningar – en Facebook-workshop samt ledarskapsföreläsningar är redan 
planerade och marknadsförs under februari. Funder på andra behov av utbildning? 
* Initiera arrangemang – gränsöverskridande aktiviteter. Kan föreningsrådet vara 
initiativtagare till detta? Behövs när pandemin släpper. Anette påpekade att det 
finns pengar att söka för att genomföra aktiviteter som är tillgängliga för personer 
med funktionsvariationer.  
* Coronauppföljning – viktig roll för föreningsrådet att följa upp effekterna av 
coronapandemin för föreningslivet.  
* Föreningspool – lägga in som en punkt i verksamhetsplanen och följa upp 
arbetet.  
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6. Lokala föreningsträffar under våren 
Mötena genomförs under mars/april.  
 
Förslag på gemensamma punkter att ta upp på mötena: 
* Coronauppföljning – effekter av pandemin 
* Intressekoll: Ale Outdoor alt. föreningsmässa Aktiv i Ale  
* Synlighet i sociala medier – marknadsföra Facebook-sidan Föreningar i Ale 
 
Ansvariga för respektive träff: 
Bohus/Surte – Daniel Wexell och Ulf Östan 
Nödinge/Nol/Alafors – Robert Werling och Anette Hallgren 
Älvängen/Skepplanda – tillfrågas Sven-Erik Björklund och Gunilla Wallengren 
 
 

7. Hemsida för föreningsrådet 
Beslut 
Emma skickar ut underlag/offerter för olika hemsideslösningar, alla ledamöter röstar via 
mail vilken lösning som rådet ska välja.  
 
 

8. Information från Kultur & fritid 
 
* Aleförslaget 
Många Aleförslag landar hos Kultur & fritid, det rör bland annat utegym, ytor för 
spontanidrott, hinderbanor, skatepark m.m. Tyvärr finns ingen särskild budget avsatt för 
att kunna tillgodose många av dessa önskemål från invånarna. Dock finns en del olika 
investeringsstöd att söka för föreningar, så det kanske vara intressant för föreningsrådet 
att titta på de Aleförslag som kommer in och se om det finns intresse hos lokala 
föreningar att kunna förverkliga dem.  
 
* Föreningsgalan 2021 
Föreningsgalan kommer att genomföras på ett coronasäkert sätt under våren 2021, 
upplägget är inte helt klart ännu.  
 
* Fritidsbanken 
Ale fritid söker en eller flera föreningar som kan hjälpa till att bemanna Fritidsbanken 
under vissa torsdagar kl 16.30-18.30 fram till sommaren. Kontakta Emma vid intresse.  

 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor noterades. 
 

 

10. Nästa möte  
Onsdag 10 mars kl 18.00-19.30 via Microsoft Teams.  
 
 

11. Mötet avslutas 

Ulf avslutade mötet.  



PROTOKOLL 
Föreningsrådet 
2021-02-01 

 

 
 

Verksamhetsplan 2021 – Föreningsrådet i Ale 

LOKALER/ANLÄGGNINGAR 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 

Behov/Förbättringar     

Bättre återkoppling från 
kommunen på föreningars 
önskemål  

En väg in i kommunen bör för föreningarna vara Kultur & fritid. 
Maila alltid ärenden till alefritid@ale.se, det räcker inte att ringa. Ale 
fritid måste ha skriftliga underlag för att kunna ta ärenden vidare. 

  

1. Tydliggöra/Formalisera 
föreningsrådets roll som en 
remissinstans 

Föreningsrådet ska vara en remissinstans i frågor som rör 
föreningslivet. Rådet bör t.ex. vara delaktiga i lokalplanering från 
start, inte när projekten redan beslutats.  

Ta upp med KFN:s AU.   

2. Bättre underhåll av lokaler och 
anläggningar 

Verka för att KFN sätter en årlig budget för investeringsbidrag.  Ta upp med KFN:s AU.   

Föreningslokaler för uthyrning • På ale.se under Kultur & fritid > Mötesplatser > 
Föreningslokaler, finns samlad info om föreningslokaler som går 
att hyra.  

• Bör dock kompletteras med bättre info om tillgänglighet för 
respektive lokal (se nästa punkt).  

  

Tillgänglighet i/till lokaler • Ale kommuns samtliga lokaler har tillgänglighetsinventerats för 
ett antal år sedan. Tidigare låg Ale kommun med i 
Tillgänglighetsdatabasen. Var finns informationen? 

• Vad gör kommunen under kraven för enkelt avhjälpta hinder? 

• Inventering av föreningslokaler 

Frågan adresseras till Fastighet, 
Tony Jönsson.  
DHR Ale (genom Marianne 
Kristoffersen) har erbjudit sig att 
vara behjälpliga i arbetet.  

 

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

Genomförs under våren 2021.   

Ale kommuns lokaler/fastigheter • Föreningar som har behov av nya/bättre lokaler för att kunna 
utveckla sin verksamhet…vilket stöd kan kommunen ge? 

• Kontakt med kommunens lokalstrateg för att veta vilka lokaler 
som kommunen förfogar över och vem som ansvarar för dessa.  

Ta upp med KFN:s AU.  
 

 

 

mailto:alefritid@ale.se
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INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 
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.  

 Emma 

Föreningssida/-spalt i Alekuriren  Påbörjad dialog med Alekuriren.    

Informationsutskick till skolorna 
(via Unikum)  

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

Kolla ytterligare en gång med 
ansvarig skolchef.  

Emma 

Hemsida / Webbportal för 
föreningar i Ale  

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

Köpa in hemsideslösning. Besluta 
om vilken hemsida som vi vill ha!  

 

Utveckla synligheten i sociala 
medier 

• Utbildning Facebook 

• Länka ale.se/foreningsradet till Facebook-inlägg 

• Behov att starta ett Instagram-konto? 

• Sprida Facebook-sidan Föreningar i Ale. Verka för att 
föreningar följer sidan och delar aktuell info. 

• Genomförs i mars 2021 

• Görs löpande 

• Vem/Vilka ska vara ansvariga? 

• Ta upp som en punkt på lokala 
föreningsträffar.  

• Emma 

• Alla 

• - 

•  
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FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET 

INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARIG 

Sprida information om 

föreningsrådets arbete 

• Kontaktformulär finns på ale.se/foreningsradet  

• Info om föreningsrådet i nyhetsbrevet Föreningsinfo  
• Lägg med i Föreningsinfo 

• Skickas ut varje månad 

• Emma 

• Emma 

Lokala föreningsträffar  Samordna föreningar lokalt i: Surte/Bohus, 
Nödinge/Nol/Alafors samt Älvängen/Skepplanda. 

Genomförs två gånger per år.  Rådet 

Identifiera/synliggör andra 

föreningars bra initiativ  

• Anordna inspirationsföreläsningar 

• Sprida via Facebook Föreningar i Ale 

• Lyfta goda exempel i samband med lokala 
föreningsträffar under vår & höst 

  

Coronauppföljning Riskerar föreningslivet att tappa ungdomar och bör vi isåfall 
agera? Hur? Följa upp effekterna av pandemin.  

Ta upp som punkt på nästa rådsmöte i 

april.  

 

Erbjuda utbildning • Facebook-workshop  

• Ledarskapsföreläsningar  

Marknadsförs under feb & genomförs 

under feb-mars.  

Emma 

Initiera arrangemang - 

gränsöverskridande aktiviteter 

Återstartsevenemang (när det är möjligt att genomföra). 

Förslag: Aktiv i Ale alt. Ale Outdoor – där alla föreningar 
samt ev. företag och kommunen kan vara delaktiga. 

Ta med på lokala föreningsträffar.  

Coronauppföljning Följa upp effekterna av coronapandemin för föreningslivet.  Ta med på lokala föreningsträffar.  

Föreningspool Identifierat tre områden:  

• Lokalvård – sex föreningar är intresserade av att göra 
gemensam offertförfrågan hos städföretag.  

• Ekonomi/Administration – samla intresserade 
föreningar till en träff för att fastställa behoven, finns en 
person som kan erbjuda tjänster.  

• Vaktmästeri/Anläggningsskötsel – avstämning med 
intresserade föreningar för att klargöra behov och titta 
på möjliga lösningar. 

Arbetet fortsätter under våren.   

 


