Protokoll till möte med föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Måndag 24 oktober 2018, kl 18.00-20.00

Plats

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, Nödinge

Ledamöter

Ann Franzén
Hans Ulriksson
Gunilla Wallengren
Sven-Erik Björklund

Förhinder

Dean Kerr, ordförande
Isabella Andersson
Marthin Krantz
Niklas Duarte Ljungberg
Roger Brovik
Ulf Östan
Åke Johansson, vice ordförande

Övriga

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
Klara Blomdahl, kultursamordnare

Mötesprotokoll
1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Val av två justerare
Till justerare valdes Ann Franzén och Gunilla Wallengren.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Inga anmärkningar på föregående protokoll.

5.

Förslag på föreningsenkät
Mötet gick igenom förslaget på föreningsenkät som är framtagen utifrån
diskussionsunderlag i föreningsrådet och dess fokusgrupper. Mötet noterade ett
antal synpunkter på enkäten. Enkätförslaget finns som bilaga till protokollet.
Förslaget skickas även till fokusgrupperna för överseende. Sista datum för att
komma in med synpunkter och justeringar är onsdag 7 november. Därefter skickas
enkäten till föreningarna i Ale.
Hjälp med ifyllande av enkät
Innan stormötet 20/11 erbjuds föreningar hjälp med ifyllande av föreningsenkäten.
För de som inte har möjlighet att ta med egen dator finns fyra surfplattor att nyttja.
Personal från SISU och Ale fritid finns på plats kl 16.30-18.00. De föreningsrådsledamöter som kan får gärna hjälpa till med enkäter samt övriga förberedelser.

6.

Avstämning inför stormötet 20 nov
Mötet stämde av upplägget för stormötet den 20 november i teatern, Ale
kulturrum, kl 18.00-20.00. Mötesinbjudan annonseras i Alekuriren, i nyhetsbrevet
”Föreningsinfo” samt på startsidan i Interbook Go.
En föreläsare är bokad, Dan Persson, som håller en 45 minuters föreläsning om
”Föreningslivet som drivkraft för besöksnäringen”. Dan är en vass krönikör på Idrottens affärer
och en av få med kombon hög kunskap om föreningsliv och samhällsutveckling.
Dan ger en insikt i hur framtiden kan komma att se ut för föreningar i ett samhälle som
tar sig framåt i expresstågsfart och han har ett utifrån-in-perspektiv som är väldigt nyttigt
och hälsosamt då vi formar föreningen för framtiden!
Dans krönikor finns att läsa på: http://www.idrottensaffarer.se/kronikor/dan-persson

7.

Aktuell information från Kultur & fritidsnämnden samt Kultur & fritid
Föreningsgala 2019
En föreningsgala ska anordnas av Kultur- & fritid i Alafors fabriker under feb-mars
2019. Ärendet tas upp på Kultur- och fritidsnämndens novembersammanträde.

8.

Övriga frågor
Samverkan med kultur- & fritidsnämnden (KFN)
Mötet diskuterade hur samverkan med KFN kan förbättras till nästa år. En önskan
finns om att genomföra regelbundna träffar med KFN:s arbetsutskott, med start
januari 2019.
Beslut
Så fort KFN:s nya arbetsutskott är tillsatt, tar Emma kontakt med dem för att boka
in ett första möte.

9.

Nästa möte
Nästa möte är stormötet den 20 november, kl 18-20.
Plats: Teatern, Ale kulturrum, Viklövergatan 1, Nödinge.

10.

Mötets avslutande

Protokollförare:

Emma Kronberg

Justerat av:

Ann Franzén
Gunilla Wallengren

