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Protokoll - Föreningsrådets stormöte 

Tid och plats 
Tisdag 22 november 2022 kl. 20.00-21.00 
Teatern, Ale Kulturrum, Vitklövergatan 1 i Nödinge 

 

Närvarande från föreningsrådet 
Ulf Östan 
Linn Corneliusson 
Lisa Forsberg 
Robert Werling 
Sandra Domingo 

 

 

Närvarande tjänstemän 
Klas Arvidsson 
Emma Kronberg  
Sandra Döbeln 
Ann-Sofie Hellvard 
Ida Hedberg 
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Mötesprotokoll 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades  
 

2. Val av mötesordförande 

Staffan Lekenstam valdes 
 

3. Val av mötessekreterare 

Ida Hedberg valdes 
 

4. Val av två justerare 

Lisa Forsberg och Linn Corneliusson valdes till justerare. 
 

5. Verksamhetsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Ulf Östan. Under 2022 har rådet bestått av sex ledamöter och 
fem ersättare. Rådet har vid två tillfällen träffat Kultur- och fritidsnämndens utskott. Rådet har 
under året haft lokala föreningsträffar samt en politisk debatt innan valet.  
 
Rådet har främst fokuserat på tre frågor under året.  
Genom att bland annat skicka ut enkäter till föreningar i Ale har de fått bekräftat att deras 
fokusområden är relevanta och bör arbetas med.  
 
Tre prioriterade frågor under året som gått:  

• Underhåll av lokaler och anläggningar 

• Anpassade lokaler för föreningsverksamhet 

• Uppföljning av coronapandemins effekter på föreningslivet 
 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. Föreningsrådets tidigare 
möten finns alltid att tillgå på www.ale.se/foreningsradet. 

 

 

6. Verksamhetsplan 2023 
I verksamhetsplanen för 2023 har föreningsrådet valt att fokusera på några enstaka frågor i 
taget, det är ett sätt som arbetats fram under åren och fungerar bra.  
Prioriterade områden för 2023: 

• Lokalfrågan 

• Föreningsutveckling 

• Information och marknadsföring 
 

Mötet godkände verksamhetsplanen för 2023. 
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7. Val till föreningsrådet 
Emma Kronberg föredrog valberedningens förslag. Årets valberedning har varit mycket 
decimerad och endast bestått av tre personer.   

 

a) Val av ordförande på ett år 
Till ordförande på ett år valdes Sandra Domingo 

 

b) Val av ledamöter på två år 
Till ledamöter på två år valde mötet: 
1) Lisa Forsberg 
2) Robert Werling 
3) Linn Corneliusson 

 

c) Val av ersättare på två år 
Till ersättare på två år valde mötet: 

1) Stig Larsson 
2) Gabriella Anjou 

 

d) Val av ledamot på ett år 
Mötet valde den tidigare ordföranden Ulf Östan som ledamot på ett år 

 
 

8. Tillsättning av föreningsrådets valberedning 
Till föreningsrepresentanter i valberedningen valdes Jan-Åke Bernsten, Hidajet Hadzic och Ann 
Franzén in som valberedning på ett år. Kommunrepresentanter är Ann-Sofie Hellvard 
(föreningsutvecklare) och Ida Hedberg (kultursamordnare). Ann-Sofie fungerar som 
sammankallande och sekreterare. 
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9. Övriga frågor 
 

 
De nya bidragsreglerna kom upp för diskussion men kunde redas ut under mötet. 
 
En åsikt från publiken: Det var ett väldigt sorgligt beslut på kommunfullmäktiges möte att 
lägga ner kultur- och fritidsnämnden. Frågan diskuterades under mötet och det kommer 
framöver att finnas ett utskott under kommunstyrelsen.  
På dagordningen på kommunfullmäktiges möte den 29 november kommer det bestämmas 
vilka som ska vara med i detta utskott.  

 
 

10. Mötets avslutande 

Mötesordföranden avslutade mötet. 
 
 
Ida Hedberg 
Sekreterare 
 
 
 
Lisa Forsberg    Linn Corneliusson 
Justerare     Justerare 
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Bilaga 1. Sammanfattning av föreläsning Eric Donell 

 
I samband med stormötet varje år, erbjuder föreningsrådet en aktuell föreläsning eller workshop. I år har 
valet fallit på föreläsaren Eric Donell som är skådespelare, sångare och som ständigt rört sig mellan olika 
sammanhang. Han har haft över 30 olika jobb - från rollfiguren "Jörgen" i evighetssåpan Vänner och Fiender 
till fastighetsmäklare, programledare och föreläsare. 

Jag vill vara normal är en föreläsningsföreställning inifrån om identifiering, ökad förståelse, bemötande och 
motivation i samband med NPF. Föreläsningen ger en insikt i hur det kan vara att leva med Tourette, ADHD 
och OCD samt kunskap om sociala- och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, fördomar och 
utanförskap. Föreläsningen handlade mycket om hur man skulle utveckla sin förmåga att känna igen och 
bemöta NPF och upptäck de positiva sidorna - som alla kan få del av. Publiken bjöds på ett nyansrikt 
inifrånperspektiv. 

Till kvällens föreläsning hade ett 110-tal nyfikna åhörare kommit. Föreläsningen togs emot väl, var väldigt 
uppskattad och allvarliga ämnen avhandlades med en finstämd och tragikomisk inramning. En en-mansshow 
som blandade föreläsning, live-musik, film och en stor gnutta humor. 
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Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2022 

Föreningsrådet i Ale 

 
Rådets sammansättning 

 
Ordförande:  Ulf Östan 

 
Ledamöter:  Linn Corneliusson 

Lisa Forsberg 
Robert Werling 
Sandra Domingo 
William Pitinski 

  
Ersättare:   Christer Bergström 

Fredrik Gullbrandsson  

Gunilla Wallengren 

Linda Skånberg 

Mikael Staaf 
  
 

Ansvariga tjänstemän:  Emma Kronberg, verksamhetsutvecklare, Kultur & fritid 
    Ann-Sofie Hellvard, föreningsutvecklare, Kultur och Fritid 

 

Sammanträden 
Möten har genomförts vid följande tillfällen:  

 
2021 

• 2 december 
 

2022 

• 2 februari  

• 7 april   

• 31 maj  

• 29 augusti 

• 14 september 

• 3 oktober 

• 10 november 
 

Alla kallelser och protokoll finns tillgängliga på ale.se/foreningsradet. 
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Prioriterade frågor under året som gått 
 

På stormötet som hölls i november 2019 genomfördes en workshop som syftade till att 
staka ut målet för föreningsrådets arbete de kommande tre åren. Detta arbete mynnade ut 
i en verksamhetsplan samt en handlingsplan för föreningsrådet. Rådet har under 2022 
fortsatt att jobba utifrån verksamhetsplanen. De tre prioriterade frågorna under året 2022 
har varit:  

• Underhåll av lokaler och anläggningar 

• Anpassade lokaler för föreningsverksamhet 

• uppföljning av coronapandemins effekter på föreningslivet. Nedan är en mer 
detaljerad bild av arbetet som pågått och pågår. 

  

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

Behov Åtgärd 
Digitala skärmar i 
kommunens lokaler & 
mötesplatser  

Rådet har fört en dialog med Kultur & fritid ang. digitala skärmar på 
kommunens anläggningar. Frågan är aktuell i samband med såväl 
nybyggnationer som i befintliga anläggningar/lokaler. I samband med 
renoveringen av Ale kulturrum har en digital skärm installerats 
utanför teatern. Ambitionen är att fler skärmar ska installeras i 
kommunens idrottshallar.  

Evenemangskalendern på 
ale.se – mer innehåll från 
fler föreningar 

Rådet har försökt att sprida info om evenemangskalendern på ale.se, 
som är till för alla publika föreningsevenemang i Ale. Detta för att få 
fler föreningar att nyttja möjligheten att marknadsföra sina publika 
evenemang.  

Informationsutskick till 
skolorna (via Unikum)  

Två gånger per år, dvs en gång per termin sker ett 
informationsutskick via Unikum gällande föreningsverksamheterna i 
kommunen. 

Hemsida / Webbportal 
för föreningar i Ale  

Hemsidan för föreningar i Ale är i gång. Sidan är tänkt att bli 
föreningsrådets primära kommunikationskanal, där 
ale.se/foreningsradet samt Facebook-sidan Föreningar i Ale blir 
komplement. Här behövs det hela tiden uppdateras för att sidan skall 
vara aktuell. 
Adressen till hemsidan är: https://www.svenskalag.se/foreningariale 

Utveckla föreningsrådet 
samt föreningars synlighet 
i sociala medier 

• Länkat ale.se/foreningsradet till Facebook-inlägg 

• Sprida Facebook-sidan Föreningar i Ale. Verkat för att föreningar ska 
följa sidan och dela aktuell info. 

 

 
 
 
 
 

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  

     

SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se 

https://www.svenskalag.se/foreningariale
mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


 
PROTOKOLL 
Stormöte Föreningsrådet 

2022-11-22 

 

 

 
 
 
 
 
 

FÖRENINGSUTVECKLING / FÖRENINGSRÅDET 

Behov Åtgärd 

Sprida information om 
föreningsrådets arbete 

• Marknadsföra att kontaktformulär till rådet finns på 
ale.se/foreningsradet.  

• Info om föreningsrådet har spridits i Kultur & fritids nyhetsbrev 
Föreningsinfo.   

Lokala föreningsträffar  Lokala föreningsträffar har genomförts två gånger under året, under 
vår samt höst. Syftet med träffarna är att samordna föreningarna och 
bidra till ökad föreningssamverkan. Träffarna är fördelade på tre 
geografiska områden: Surte/Bohus, Nödinge/Nol/Alafors samt  
Älvängen/Skepplanda.  
 
Protokoll från träffarna finns på ale.se/foreningsradet samt på 
svenskalag.se/foreningariale.  

Dialog samt insatser för 
att hantera pandemins 
effekter  

Höstens lokala föreningstraffar ägnades dels till att sprida information 
om möjligheten att söka pengar via den s.k. Föreningsmiljonen och 
dels att diskutera gemensamma evenemang på olika orter i 
kommunen. Sandra Domingo har sammanställt enkätsvar gällande 
coronapandemin som föreningarna fyllt i.  

Erbjuda utbildningar • Inspirationsföreläsning ”Jag vill vara normal” i samband med 
stormötet 2022. Eric Donell talar om utanförskap, inkludering 
etc.  

Föreningspool – 
samverkan kring 
föreningsanställda 

Tre områden har identifierats, där behov av samverkan finns:  

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

• Ekonomi/Administration – samla intresserade föreningar till 
en träff för att fastställa behoven.  

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

 

Jennylund är ett identifierat område som skulle kunna bli ett 
pilotprojekt, där vi kan testa former för föreningssamverkan kring 
anställd personal. Emma och Christer undersöker hur intresset ser ut 
bland föreningarna. 
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LOKALER/ANLÄGGNINGAR 

Behov Åtgärd 
Bättre återkoppling från 
kommunen på föreningars 
önskemål  

Rådet har önskat att vägen in i kommunen bör för föreningarna vara 
via Kultur & fritid och att föreningarna därifrån, vid behov, blir 
lotsade till rätt person/enhet i kommunen.  
 
Återkopplingen till föreningsrådet och föreningarna från Kultur & 
fritid var att det alltid måste finnas skriftliga underlag för att 
tjänstepersonerna ska kunna ta ärenden vidare, dvs det räcker inte med 
att ringa och be om hjälp, t.ex. felanmälningar ska alltid mailas in till 
alefritid@ale.se.  

1. Tydliggöra/Formalisera 
föreningsrådets roll som 
en remissinstans 

Om föreningsrådet ska vara en remissinstans i frågor som rör 
föreningslivet, så måste rådet vara delaktiga i t.ex. lokalplanering från 
start, och inte när projekten redan beslutats. Detta framfördes till 
Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott och rutiner för detta arbete 
ska arbetas fram under första delen av 2022. Detta har inte utförts och 
bör utföras snarast.    

2. Bättre underhåll av lokaler 
och anläggningar 

Rådet har fortsatt att driva frågan kring att Kultur & fritidsnämnden 
bör avsätta en årlig budget för investeringsbidrag. Motiveringen är att 
investeringsbehovet på många föreningsanläggningar är stort, och blir 
bara större om inte krafttag kring denna fråga tas.  
 
Frågan har framförts till nämndens sammanträde den 6 oktober 2022.   

Föreningslokaler för 
uthyrning 

På ale.se har, på rådets önskemål, skapats en sida med samlad 
information om föreningslokaler som går att hyra. Man hittar sidan 
genom att klicka på Kultur & fritid -> Mötesplatser -> 
Föreningslokaler.  
 
Nästa steg i detta arbete är att komplettera med fullständig 
information om tillgänglighet för respektive lokal. 

Tillgänglighet i/till 
lokaler 

Rådet har ställt frågan om varför inte Ale kommuns lokaler längre 
finns med i Tillgänglighetsdatabasen samt vad kommunen gör under 
kraven för enkelt avhjälpta hinder?  
 
Under hösten 2021 har en styrgrupp och en arbetsgrupp bildats med 
uppdrag att lägga en plan för hur arbetet med inventering av 
kommunens fastigheter ska göras. Skepplanda simhall är ett prioriterat 
objekt. Ett utkast på projektdirektiv är framtaget och detta arbete 
fortskrider under inledningen av 2022.  

Översyn av bidrag och 
taxor  

Rådet har möjlighet att varje år inkomma med synpunkter på 
kommunens gällande bidrag samt taxebestämmelser. I samband med 
vårens lokala föreningsträff samlades synpunkter från de deltagande 
föreningarna in och skickades vidare till ansvariga chefer inom Kultur 
& fritid samt Kultur & fritidsnämnden.   
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Möte med Kultur & fritidsnämndens sammanträde 
 

Representanter från rådet deltog på Kultur & fritidsnämndens sammanträde den 6 oktober. 
Frågor som togs upp till diskussion från föreningsrådet var:  

 

• Underhållsplan för k-märkta byggnader och anläggningar 

• Lokalförsörjningsplan  

• Föreningars behov och önskemål 

• Budgetpost för investeringsbidrag 

• Bristfällig information på Interbook Go 

• Föreningsdagar  
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