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Protokoll föreningsrådet i Ale   

   

Datum och tid   
Torsdag 8 december 2022, kl. 18.30-20.00  

  

Plats    
Ale Kulturrum,  
Kultur o Fritids konferensrum 

  

Närvarande ledamöter:  
Sandra Domingo 
Linn Corneliusson 
Lisa Forsberg 
 

Närvarande ersättare  
Gunilla Wallengren 
Stig Larsson 

  

Adjungerande: 
Ann-Sofie Hellvard, Föreningsutvecklare Fritid 

Sidbrytning  
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Föredragningslista    
  

1. Mötet öppnas  
 

2. Val av ordförande:  
Beslut: att utse Sandra Domingo till ordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
 Beslut: att utse Ann-Sofie Hellvard till sekreterare. 
 

4. Val av två justerare 
Beslut: att utse Lisa Forsberg och Linn Corneliusson till justerare. 
 

5. Godkännande av dagordning 
Beslut: att godkänna dagordningen.   
     

6. Föregående mötesprotokoll 
Beslut: att föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

7. Röstberättigade 
Vid dagens möte är alla ledamöter samt ersättare röstberättigade. 
  

8. Kultur- och fritid utskottet 
- Hur etablerar föreningsrådet kontakt? 
Beslut: att Föreningsrådet har som önskemål att närvara ca 20 minuter vid alla utskottsmöten för 
det nya kultur- och fritidsutskottet. Föreningsutvecklaren tar med sig frågan tillbaka till 
förvaltningen och politikerna.   
 

9. Lokaler 
- Sammanställ önskemål till politiker? 

Diskussion gällande hur föreningsrådet kan kommunicera med politikerna. Föreningsutvecklaren 
kommer att återkoppla hur kommunikationen ser ut internt, skickar ett samlat dokument om 
ärendehantering i kommunen till föreningsrådet. 

- Lokaldatabas 
Diskussion gällande den lokaldatabas som föreningsrådet samlat föregående styrelseperiod. 
Sandra tar på sig att skicka ut denna information till Föreningsrådet. Planen är sedan att 
informationen skall publiceras på https://www.svenskalag.se/foreningariale. 
 
Föreningsrådet önskar att tillgängligheten osv. presenteras tydligt i kommunens bokningssystem, 
Interbook go. Sandra kommer att skicka önskemål gällande vad föreningsrådet vill ha publicerat 
till varje lokal. Föreningsutvecklaren tar med sig frågan till förvaltningen. 
 

10. Workshop 15 december  
Beslut: att Sandra och eventuellt Lisa kommer och representerar föreningsrådet i kommunhuset 
Nödinge, kl. 14-17. 
 
 
 
 
 
 

https://www.svenskalag.se/foreningariale
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11. Arbetsformer för föreningsrådet 
- Ersättares inträdesordning 

Beslut: att vid varje möte där ersättare behöver träda in kommer en lottning att utföras då ingen 
inträdesordning finns fastställd. 
 

- Jämnt antal ledamöter 
Beslut: att ordförande har utslagsröst vid jämnt antal röstberättigade. 
 
Ett önskemål till valberedningen inför kommande stormöte är att ett ojämnt antal ledamöter väljs 
för att undvika utslagsröst hos ordförande. 
 

- Arbetsgrupper 
Diskussion gällande arbetsgrupper. Arbetsgrupper skapas vid behov av sådana. 
 

- Möten 
Beslut: att alla möten kommer vara digitala och fysiska. 
Beslut: politiker får gärna närvara ca 20 minuter vid föranmäld närvaro. Övriga åhörare beslutas 
från gång till gång beroende på mötets art, samma gäller även här att man skall föranmält sin 
närvaro. 
 

- Tjänstemännens roll   
Tjänstemännens roll under kommande styrelseperiod kommer att vara bla. följande: Kallar till 
möten, skriver protokoll vid möten, bokar lokaler, sammanställer dagordning i samråd med 
ordförande. En tjänsteman kommer att närvara vid varje möte. 
 

12. Mötestider framöver 
Beslutar: följande mötestider: 
30 jan, 28 feb, 29 mar, 27 apr, 29 maj, 29 aug, 27 sep, 26 okt, 27 nov. 
Kl. 18.30-20.00 i Ale kulturrum, Kultur o Fritids konferensrum. 
 

13. Övriga frågor 
-Diskuterar bidragsbestämmelse, åldersperspektiv och covidpåverkan. 
-Möjligheten att använda unikum för utskick 2 ggr per år gällande Ale kommuns föreningar. 
-Nästa möte önskas att planeringsverktyget/arbetsytan Trello gås igenom. 
 

14. Nästa möte: 
30 januari kl. 18.30-20.00 Ale kulturrum, Kultur o Fritids konferensrum.  
 

15. Mötet avslutas 
Sandra avslutar mötet. 
 


