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Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Onsdag 10 mars 2020, kl 18.00-19.30

Plats

Via Microsoft Teams

Ledamöter

Gunilla Wallengren, ordförande
Anette Hallgren (lämnade mötet kl 19.00)
Daniel Wexell (lämnade mötet kl 18.55)
Hans Ulriksson
Lisa Forsberg
Sven-Erik Björklund

Frånvarande

Christer Bergström
Linda Skånberg
Linn Corneliusson
Robert Werling
Roger Brovik
Ulf Östan

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Klara Blomdahl, kultursamordnare, Ale kommun
Klas Arvidsson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun
Lennart Dahl, föreningsrådets valberedning
Sonny Landerberg, ordförande Kultur & fritidsnämnden
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1.

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Val av två justerare
Till justerare valdes Hans Ulriksson och Lisa Forsberg.

4.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

5.

Verksamhetsplan 2021 - avstämning
a.

Coronaeffekter i föreningslivet

Flera föreningar har tappat medlemmar, både barn och ungdomar.
Problematiskt för föreningar att genomföra verksamhet när man får
olika direktiv från olika myndigheter/instanser.
Ett annat problem har varit att närliggande kommuner fattat olika
beslut. Det är svårt att förstå för barn och ungdomar varför det är okej
att träna i en idrottshall i Kungälv, men inte i Ale. Ett medskick från
rådet till Kultur& fritid är att föra vidare till nätverket i
Göteborgsregionen att komma överens om en enhetlig hållning om en
liknande situation uppstår igen.
TIPS! För idrottsföreningar finns coronastöd att söka via RF-SISU.
b.

Ale Outdoor/föreningsmässa under hösten

Planeras att göra en invigning av Ale kulturrum under hösten, möjligt
att kunna göra något i samband med detta.
Beslut
Tas med som en punkt på de lokala föreningsträffarna, fråga vad
föreningarna vill ha. Ett stort event för hela kommunen eller uppdelat
på flera orter?
6.

Lokala föreningsträffar – 29, 30 och 31 mars
Möten genomförs 29/3 för Bohus/Surte (Daniel och Ulf), 30/3 för
Nödinge/Nol/Alafors (Robert och Anette) samt 31/3 för
Älvängen/Skepplanda (Sven-Erik och ev. ytterligare
föreningsrådsrepresentant).
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Gemensamma punkter som tas 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
* Bidrag och taxor – synpunkter på kommunens nuvarande bidrag och
taxor?

7.

Möte med KFN:s AU
Möte med nämndens arbetsutskott är 23 mars, kl 8.30-11.30. Kallelse till
mötet skickas ut via mail till rådets ledamöter. Önskvärt är att 1-3 personer
från rådet närvarar på mötet.

8.

Synpunkter Översiktsplan Ale 2050
* Önskvärt att ha en enhetlig benämning när man pratar om personer med
funktionsnedsättning/funktionsvariation – använd samma benämning i hela
dokumentet och förtydliga gärna inledningsvis vad man menar med
begreppet.
* Viktigt att inkludera föreningslivet i texten i större utsträckning, och lyfta
fram vikten av att ha möjlighet att utöva och vara delaktig i föreningslivet.
Detta innebär inte att allt ska finnas överallt, men det behöver finnas en
tydlig idé kring hur vi skapar ett brett utbud av kultur- & fritidsaktiviteter i
kommunen.
* I texten nämns Jennylund som ett område för större evenemang och
aktiviteter. På vilket sätt menar man och vad är det för aktiviteter man
tänker sig? Önskvärt med en tydligare bild av detta.
Emma skickar in rådets synpunkter till de ansvariga.

9.

E-sporthall i Ale
Kultur & fritid har haft två inledande möten gällande etablering av en esporthall i Ale. Inspirationen kommer från Uddevalla, där man byggt upp en
framgångsrik verksamhet i samverkan med föreningslivet. Klas och Emma
redogjorde för tankarna kring detta och ser gärna en fortsatt dialog med
föreningsrådet och ungdomsrådet i det fortsatta arbetet.

10. Föreningsgalan, 13 april
Föreningsgalan genomförs i år digitalt och livesänds via Ale kommuns
Facebook-sida tisdag 13 april, med start kl 19.00 och slut ca 20.30. Under
galan kommer prisutdelningar att äga rum samt uppvaktning av mästare i
Ale och kulturstipendiaterna.
Emma skickar ut en sammanställning på inkomna nomineringar till årets
priser. Ledamöter i föreningsrådet har möjlighet att komplettera listan med
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egna förslag. Senast söndag 14 mars ska förslagen mailats till Emma.

11. Hemsida – beslut om inköp samt administration
Emma skickar ut underlag/offerter för olika hemsideslösningar, alla
ledamöter röstar via mail vilken lösning som rådet ska välja. I mailet svarar
man också på om man vill vara administratör för hemsidan.
12. Information från Kultur & fritid
Budgetarbetet för 2022 har påbörjats. Planeringen inför säsongsbokningar
för inomhussäsongen 2021-22 har också startat.
Det nya ridhuset på Jennylund tas i drift av föreningen AJRK inom kort.
Montering av belysning vid friidrottsarenan på Jennylund sker inom kort.
En projektansökan har gjorts av kommunen, i samverkan med OK Alehof,
avseende förbättring av Vättlefjällsleden.
Kommunen ska göra en översyn av naturvårdsprogrammet, där friluftsliv
ska lyftas ut som en egen del. Om man har kunskap om områden i Ale som
är viktiga för friluftslivet, är man välkommen att höra av sig till Emma.

13.

Övriga frågor
• ATG:s Drömfond: Gunilla tipsade om att det finns möjlighet att söka
pengar för att genomföra parasportaktiviteter. Mer info finns på: ATG
Drömfond Parasport
•

Sonny Landerberg skickade med att han gärna tar emot inbjudan till de
lokala föreningsträffarna samt gärna också till föreningars årsmöten.
Om det finns behov, så erbjöd sig även Sonny att kunna hjälpa till som
årsmötesordförande (i mån av tid).

14. Nästa möte
Torsdag 22 april kl 18.00-19.30 via Microsoft Teams.

15.

Mötet avslutas
Gunilla avslutade mötet.
Sekreterare
Emma Kronberg
Justerat av
Hans Ulriksson

Lisa Forsberg

