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Protokoll - Föreningsrådet i Ale
Datum och tid

Torsdag 7 april 2021, kl 18.30-20.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams
Fysiskt i Växthuset, Kultur & fritidskontoret

Närvarande
ledamöter

Ulf Östan, ordförande
Gunilla Wallengren (digitalt)
Fredrik Gullbrandsson
Linda Skånberg
Lisa Forsberg
Robert Werling (digitalt)
Sandra Domingo

Frånvarande
ledamöter

Christer Bergström
Linn Corneliusson
Mikael Staaf
William Pitsinki

Övriga
närvarande

Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun
Martin Andersson, enhetschef Ale fritid, Ale kommun
Helene Persson, idrottskonsulent, RF-SISU Västra
Götaland
Sonny Landerberg, ordförande, Kultur & fritidsnämnden
Seppo Vaihela, Prové (endast kl 18.30-19.00)
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1.

Mötets öppnande
Ulf öppnade mötet.
Mötet inleddes med en presentation av Provés samhällsprojekt Attityd, som
Seppo Vaihela är ansvarig för. Presentationen bifogas protokollet.

2.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

3.

Val av två justerare
Till justerare valdes Gunilla Wallengren och Helene Persson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Fredrik rapporterade från deltagandet på Kultur & fritidsnämnden den 31
mars, där rådet fick möjlighet att presentera sig själva och lyfte fram de
prioriterade frågorna för 2022.
I övrigt noterades inga synpunkter på föregående protokoll.

5.

Verksamhetsplan 2022 – prioriterade frågor
a.

Bättre underhåll av lokaler och anläggningar
Martin Andersson redogjorde för kommunens underhållsplaner.
Kommunen har en extern aktör som granskar kommunens lokaler, till
exempel alla idrottshallar, och som tar fram en plan för vad som behöver
åtgärdas, både akuta åtgärder och regelmässigt underhåll.
Felanmälningar samt behov/önskemål ska alltid göras till alefritid@ale.se.
Rådet eftersökte en uppföljning av projektdirektiv för
tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler, Martin ser till att rådet
får ta del av tidsplanen.
Städning i idrottshallarna har kritiserats av många föreningar, det arbetas
med frågan internt i kommunen. Tillsynsstäd är för närvarande pausat
och ett nytt företag ska anlitas.

b.

Anpassade lokaler för föreningsverksamhet
Martin Andersson redogjorde för hur arbetet med kommunens
lokalförsörjningsplan ser ut. I lokalförsörjningsplanen för 2023-2032
finns behov som Kultur & fritids verksamheter har, där nämns till
exempel anpassade lokaler för kampsport samt gymnastik,
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simhallsutredning och ny idrottshall i anslutning till ny skola i Alafors
eller Nol. Martin representerar Kultur & fritid (K&F) i förprojekteringar
och på planstadiet (remissinstans). K&F upplever att man har en bättre
positionering sedan man blev en egen sektor.
Problem kring tillgänglighetsanpassning av t.ex. Bohusskolans aula på
kvällstid, hur kan samnyttjande med skolan bli bättre? Lokalen är
tillgängligsanpassad på dagtid, men ej för föreningar som bokar på
kvällstid.

6.

c.

Coronauppföljning
Mötet diskuterade en uppföljning av effekterna av pandemin samt om
föreningarna har behov av insatser och åtgärder. Mötet beslutade att
skicka ut en föreningsenkät för att utvärdera pandemins effekter samt
medlemsutveckling och även samla in synpunkter på kommunens bidrag
och taxor. Emma tar fram ett förslag på enkät.

d.

Föreningspool / Samverkan kring föreningsanställda & inköp av
tjänster
Ale Fritid ser positivt på en dialog med rådet i denna fråga och kommer
tillsammans med Christer Bergström att titta på lokala lösningar kring till
exempel nuvarande skötsel- och driftsavtal, det måste inte se likadant ut
på varje plats/anläggning.

Uppföljning av de lokala föreningsträffarna
Föreningsträffarna genomfördes 28, 29 samt 30 mars. Träffarna hade
förhållandevis bra uppslutning. Det blev ett stort fokus på lokal- och
anläggningsfrågor, till stor del för att Martin Andersson deltog på alla
träffarna.
Andra frågor som diskuterades var:
* Rekrytering av nya medlemmar
* Rekrytering av ledare
* Brist på träningstider
* Ungdomar som inte deltar i föreningsliv/fritidsaktiviteter

7.

Arrangera en partiutfrågning i augusti
Under de lokala föreningsträffarna kom ett önskemål upp om att bjuda in
alla de politiska partierna till en utfrågning inför valet.
Frågan tas upp på nästa möte den 31 maj.
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8.

Aktuell information från Kultur & fritid
* Aktuella gemensamma föreningsaktiviteter
¤ Föreningsdag i Bohus centrum, lördag 23 april
¤ Älvängens vårmarknad, söndag 1 maj
¤ Nationaldagskarneval i Nödinge, måndag 6 juni
* Bidrag till feriearbete i föreningslivet
Kultur & fritid fördelar ett bidrag till feriearbete i föreningslivet. Summan är
på 300 000 kr och ansökan stänger 10 april.
* Bidrag till lovaktiviteter
Bidragsansökan för att genomföra lovaktiviteter under sommarlovet är
öppen. Ansökan görs senast 15 maj via Interbook Go (ale.ibgo.se).
* Ny organisation inom Kultur & fritid
En ny organisation för sektor Kultur & fritid börjar gälla 1 maj. Två
verksamhetschefer är tillsatta:
Klas Arvidsson, verksamhetschef fritid
Ulf Berglund, verksamhetschef kultur
Två enhetschefer är tillsatta och ytterligare två ska tillsättas:
Martin Andersson, enhetschef anläggningar och service
Tomas Eriksson, enhetschef kulturskolan
Jenny Fält Ling, tf enhetschef bibliotek
Vakant, enhetschef öppen ungdom och fält
Emma Kronberg börjar en ny tjänst som fritids- & verksamhetsutvecklare.
Det innebär bl.a. att hon tar över Anitas arbetsuppgifter. Rekrytering av en
ny föreningsutvecklare pågår.
Anita Gustafsson Lundin går i pension 13 maj.
* Föreningsfrukost för idrottsföreningar – tillsammans med RF-SISU
Ale Fritid bjuder tillsammans med RF-SISU in alla idrottsföreningar till
frukostmöten andra fredagen varje månad, kl 7.30-8.30. Mer info om
träffarna finns i kalendern på svenskalag.se/foreningariale.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
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10. Nästa möte
Tid:
Tisdag 31 maj kl 18.30-20.00.
Plats:
Konferensrummet Växthuset, Kultur & fritidskontoret,
Carlmarks väg 4, Älvängen
Vi erbjuder möjlighet att delta digitalt via Teams på alla möten.

11. Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.

Sekreterare
Emma Kronberg
Justerat av
Helene Persson
Linn Corneliusson
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Översyn av bidrag och taxor
Föreningsrådets roll som
remissinstans
Informationsutskick till
skolorna (via Unikum)
Lokala föreningsträffar

Evenemangskalender – få in
mer innehåll
Hemsida / Webbportal för
föreningar i Ale
Föreningsgalan
Erbjuda fortbildning

Årligen göra en översyn av kommunens bidrag samt taxebestämmelser.
Tas upp som en punkt på vårens lokala föreningsträffar.
Sammanställning av synpunkter lämnas till kultur & fritidsnämnden innan sommaren.
Ständigt påminna om föreningsrådets funktion som remissinstans i aktuella frågor som rör föreningslivet.
Säkerställa att rådet får träffa KFN:s AU samt KFN löpande under året.
Ett samlat föreningsutskick via Unikum i början av varje termin, dvs två gånger per år. Ale Fritid samlar in och
sammanställer informationen.
Genomförs vår (mars) samt höst (september) fördelat på tre områden:
- Surte/Bohus
- Nödinge/Nol/Alafors
- Älvängen/Skepplanda
Sprida information om både kalendern på hemsidan Föreningar i Ale samt evenemangskalendern på ale.se (som är
till för alla publika föreningsevenemang i Ale). Få föreningar att lägga upp sina evenemang.
Hemsida med information om föreningsrådet, föreningar i Ale samt föreningsaktiviteter och -information. Sidan är
rådets primära kommunikationskanal, med ale.se/foreningsradet samt Facebook-sidan Föreningar i Ale som
komplement. Protokoll och kallelser finns under Dokument. Länk: https://www.svenskalag.se/foreningariale
Årligen vara delaktiga i att utse pristagare samt vara representerade på galan.
Använda en del av rådets budget till att genomföra föreläsningar, t.ex. ledarskaps- & inspirationsföreläsning.
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1. PRIOPUNKT 1:
2. Bättre underhåll av lokaler och
anläggningar

• Verka för att KFN sätter en årlig budget för
investeringsbidrag.
• Möjlighet till att ge synpunkter på de
underhållsplaner som finns.

PRIOPUNKT 2:
Anpassade lokaler för
föreningsverksamhet
(Ale kommuns
lokaler/fastigheter)

•

PRIOPUNKT 3:
Coronauppföljning

Följa upp effekterna av pandemin. Finns behov av
insatser/åtgärder? Diskutera frågan tillsammans med
tjänstepersoner och politiker inom Kultur & fritid.

Synliggör föreningars goda
initiativ / Nätverksforum
Föreningspool / Samverkan
kring föreningsanställda &
inköp av tjänster

• Föreningsfrukost för idrottsföreningar – ny
mötesplats/dialogforum.
Tre identifierade 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.
• På ale.se under Kultur & fritid > Mötesplatser >
Föreningslokaler, finns samlad info om
föreningslokaler som går att hyra.
• Inventering av föreningslokaler

Föreningslokaler för uthyrning tillgänglighetsinventering

•

Stöd till föreningar som har behov av nya/bättre
lokaler för att kunna utveckla sin verksamhet.
Kontakt med K&F:s lokalstrateg för att veta vilka
lokaler som kommunen förfogar över och vilka
möjligheter som finns.

Frågan framfördes till KFN:s AU i november
2021. AU var positiva till att ta upp frågan i
sina partigrupper. Rådet behöver påminna om
detta inför budget 2023. Följ upp på nästa
möte med AU.
Sektor Kultur & fritids enhetschef för
anläggning och service, Martin Andersson,
har en dialog med rådet. Finns behov av att
göra en behovsinventering med föreningarna
– 3-5 årshorisont? Som komplement till
kommunens lokalförsörjningsplan.
Uppföljning på pandemins effekter behöver
göras även under 2022. Ta fram en enkät och
skicka ut till föreningar under maj.

Rådet

Genomförs under våren 2022, andra fredagen
varje månad (start 10/2).
Jennylund är ett identifierat område som
skulle kunna bli en pilot, där AJRK är
intresserade av att anställa en vaktmästare
och sälja timmar till andra föreningar i
närområdet.
Christer ansvarar för att jobba vidare med
frågan tillsammans med Ale fritid under våren
2022.

Emma & HP

Behov av att göra tillgänglighetsinventering
av föreningslokaler.

Med stöd
från Ale
Fritid / DHR
Ale

Rådet

Rådet /
Emma

Christer &
Ale Fritid
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Ons 2 feb

18.30-20.00

Fysiskt + Teams

Rådsmöte

Ons 9 mar

19.00-21.00

Föreningsgalan

31 mar
Mån 28 mar
Tis 29 mar
Ons 30 mar
Tors 7 apr

13.00-16.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
18.30-20.00

Teatern, Ale kulturrum
+ Facebook
Fysiskt

Tis 31 maj

Mån 29 aug
Mån 19 sept
Tis 20 sept
Ons 21 sept

Fysiskt + Teams

Delta på Kultur & fritidsnämnden
Lokal föreningsträff Bohus/Surte
Lokal föreningsträff Alafors/Nol/Nödinge
Lokal föreningsträff Skepplanda/Älvängen
Rådsmöte
• Uppföljning lokala föreningsträffar

18.30-20.00

Fysiskt + Teams

Rådsmöte

18.30-20.00
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30

Fysiskt + Teams

Rådsmöte
Lokal föreningsträff Bohus/Surte
Lokal föreningsträff
Alafors/Nol/Nödinge
Lokal föreningsträff
Skepplanda/Älvängen
Delta på Kultur & fritidsnämndens
arbetsutskott
Rådsmöte

27 sept
Tors 6 okt

• Ev. ändring av drifts- & skötselavtal
• Uppdatering av verksamhetsplan
• Coronaläget – uppdatering
• Hemsidan Föreningar i Ale – avstämning
• Prisutdelning
• Presentation av föreningsrådet
• Presentation av föreningsrådet
• Synpunkter på bidrag & taxor

Fysiskt
18.30-20.00

Fysiskt + Teams

• Översyn kommunens bidrag och
taxor
• Arrangera partiutfrågning

• Uppföljning lokala föreningsträffar
• Inför stormöte
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Ons 16 nov

18.30-20.30

Teatern, Ale
kulturrum

Stormöte inkl. föreläsning / workshop

