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Tisdag 23 november 2021 kl 19.50-20.30 

 

 
Patrik Wallmoberg, Ale innebandy 
Sandra Domingo, Ale konfliktspel 
Iris Wallengren, DHR Ale 
Åke Larsson, Skepplanda kultur och hemvärnsförening 
Christer Bergström, Surte IS 
Ulf Östan, Bohus Scoutkår 
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening 
Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening 
Gunilla Wallengren, DHR Ale, Bohus IF 
Lennart Dahl, Bohus Gymnastikförening 
Ann Franzén, Bibliotekets vänner i norra Ale, Repslagarmuseet 
Elinor Johnson, Hålanda hembygdsförening 
Magnus Lycklund, Nödinge SK Fotboll 
Gerhard Sager, Skepplanda BTK 

 

 

Annika Breck, ABF 
Beryl Svanberg, ABF 
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid, Kultur och fritid 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Kultur och fritid 
Andreas Antelid, kultursamordnare, Kultur och fritid 
Helene Persson, RF-SISU Västra Götaland 
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Mötet öppnades av Emma Kronberg med en hälsning från Kultur och Fritidsnämndens 
ordförande, Sonny Landerberg och informerade bl.a. om möjligheterna till feriearbetare för 
föreningar sommaren 2022. 
 

 
Emma höll ett minnestal om, den under 2021 bortgångne, Hans Ulriksson från Nödinge SK. 
 

 
Till mötesordförande valdes Gerhard Sager. 
 

   
Till sekreterare valdes Andreas Antelid. 
 

 
Till justerare valdes Lennart Dahl och Linn Corneliusson. 
 

 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Ulf Östan och Gunilla Wallengren samt bifogas 
protokollet (Bilaga 1). Protokollen för föreningsrådets möten finns alltid att tillgå på 
www.ale.se/foreningsradet samt den nya plattformen för föreningar i Ale 
www.svenskalag.se/foreningariale  
 
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. 
 

 
Ulf Östan och Gunilla Wallengren föredrog verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen bifogas 
protokollet (Bilaga 2). Och kommer finnas tillgänglig på www.ale.se/foreningsradet samt den 
nya plattformen för föreningar i Ale www.svenskalag.se/foreningariale 
 
Mötet godkände verksamhetsplanen.

 
Ann Franzén föredrog valberedningens förslag. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens 
förslag.  
 

 
Till ordförande på ett år valdes Ulf Östan.  
 

)  
Till ledamöter på två år valdes: 
1) Sandra Domingo 

http://www.ale.se/foreningsradet
http://www.svenskalag.se/foreningariale
http://www.ale.se/foreningsradet
http://www.svenskalag.se/foreningariale
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2) William Pitsinki, Surte IS 
  

Till ledamot på ett år valdes Linn Corneliusson 

Till ersättare på två år valdes: 
1) Christer Bergström 
2) Fredrik Gullbrandsson, Byalaget Ale Vikingagård 
3) Gunilla Wallengren 

 
Till ersättare på ett år valdes Mikael Staaf, SBTK. 
 

 
Till föreningsrepresentanter i valberedningen valdes Jan-Åke Bernsten, Hålanda 
Bygdegårdsförening. Kommunrepresentanter är Emma Kronberg (föreningsutvecklare) och Ida 
Hejdenberg (kultursamordnare), där Emma fungerar som sammankallande. Mötet ger i uppdrag 
till Emma och Ann Franzén att föreslå och tillfråga två ytterligare föreningsrepresentanter till 
att ingå i valberedning. 
 

  

Inga övriga frågor 
 

  
Mötesordföranden avslutade mötet.  
 
 
 
 
Andreas Antelid 
Sekreterare 
 
 
 
Lennart Dahl   Linn Coneliusson 
Justerare   Justerare 
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Ordförande:   Ulf Östan 
 
Ledamöter:   Anette Hallgren (avsade sig sin plats fro.m. oktober 2021) 
   Daniel Wexell 
    Linn Corneliusson 
    Lisa Forsberg 
   Robert Werling 
   Sven-Erik Björklund 
  
Ersättare:    Christer Bergström  
   Gunilla Wallengren 
   Hans Ulriksson 
   Linda Skånberg 
   Roger Brovik 
    
 
Ansvariga tjänstemän:  Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Kultur & fritid 
   Jennie Niklasson, handläggare, Kultur & fritid (slutade januari 2021) 
   Klara Blomdahl, kultursamordnare, Kultur & fritid (slutade augusti 2021 

 
Möten har genomförts vid följande tillfällen:  
 
2020 

• 12 november  (stormöte) 

• 30 november 
 

2021 

• 2 februari  

• 10 mars 

• 22 april   

• 8 juni  

• 25 augusti 

• 7 oktober 

• 8 november 
 

Alla kallelser och protokoll finns tillgängliga på ale.se/foreningsradet.  
 

https://ale.se/foreningsradet
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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 2021 fortsatt att jobba utifrån verksamhetsplanen, 
samt uppdaterat den med några aktuella punkter.  

  

  
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)  

Under året fick rådet klartecken att få skicka ut föreningsinformation 
via Unikum i början av varje termin, dvs två gånger per år.   
Ale Fritid fick i uppgift att samla in och sammanställa informationen, 
som skickades ut i september 2021. En fantastisk möjlighet för 
föreningar att marknadsföra sin verksamhet!  

Hemsida / Webbportal 
för föreningar i Ale  

Under hösten har rådet, med stöd av Ale Fritids föreningsutvecklare, 
börjat bygga upp en hemsida via svenskalag.se. Målet är att fylla den 
med information om föreningsrådet, föreningar i Ale samt 
föreningsaktiviteter och -information. Sidan är tänkt att bli 
föreningsrådets primära kommunikationskanal, där 
ale.se/foreningsradet samt Facebook-sidan Föreningar i Ale blir 
komplement.  
Adressen till hemsidan är: https://www.svenskalag.se/foreningariale 

Utveckla föreningsrådet 
samt föreningars synlighet 
i sociala medier 

• Erbjuda föreningsutbildning Facebook under vår samt höst 2021. 

• Länkat ale.se/foreningsradet till Facebook-inlägg 

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

 

  

https://www.svenskalag.se/foreningariale
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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.   

• Hemsidan Föreningar i Ale har under hösten skapats för att 
samla all info på ett ställe.  

Lokala föreningsträffar  Lokala föreningsträffar har genomförts två gånger under året, 
under vår (mars) samt höst (september). 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  

Under inledningen av året och i samband med vårens lokala 
föreningsträffar diskuterades pandemins effekter för 
föreningslivet. Frågan initierades av Kultur & fritidsnämnden 
och föreningarnas synpunkter från träffarna presenterades i 
efterhand för nämnden. I juni meddelades att Kultur & fritid 
tilldelats uppdraget att jobba för att återstarta föreningslivet 
med målgruppen 0-100 år. Till uppdraget följde en miljon 
kronor. 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.  

Erbjuda utbildningar • Föreläsningsserie under våren i samarbete med Prové, 
RF-SISU och Kungälvs kommun med temat Ledarkraft.  

• Facebook-workshop under våren (höstens workshop 
ställdes in pga inga anmälningar) 

• Inspirationsföreläsning med Torkild Sköld i samband med 
stormötet 

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. 

 

Uppföljningsträffar kring varje område genomfördes under maj, där 
behovet av lokala samarbeten undersöktes. Jennylund är ett 
identifierat område som skulle kunna bli ett pilotprojekt, där vi kan 
testa former för föreningssamverkan kring anställd personal.   
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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.    

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 arbetsutskott.   

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.   

 

mailto:alefritid@ale.se
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Representanter från rådet deltog på Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott den 23 mars. Frågor som 
avhandlades var:  

• Årlig budget för investeringsbidrag 

• Formalisera rådets roll som remissinstans 

• Behov av lokaler för föreningsverksamhet 

• Pandemins effekter på föreningslivet 
o Behov av gemensamma föreningsevenemang – återstart efter pandemin 

Älvängen 2021-11-23 
 

Ulf Östan  Daniel Wexell Linn Corneliusson 
 
Robert Werling Lisa Forsberg  Sven-Erik Björklund 
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1. Tydliggöra/Formalisera 
föreningsrådets roll som en 
remissinstans 

Kultur & fritidsnämnden och sektor Kultur & fritid behöver skapa 

rutiner och en tydlig ärendehantering för föreningsrådets frågor och 

ärenden. 
2. Bättre underhåll av lokaler 

och anläggningar 
Verka för att KFN sätter en årlig budget för investeringsbidrag.  

Föreningslokaler för 

uthyrning 

På ale.se under Kultur & fritid > Mötesplatser > Föreningslokaler, 
finns samlad info om föreningslokaler som går att hyra. Bör 
kompletteras med bättre info om tillgänglighet för respektive lokal 
(se nästa punkt).  

Tillgänglighet i/till lokaler • Inventering av kommunens lokaler och insatser för enkelt avhjälpta 
hinder påbörjas under 2022, rådet är representerade i styrgruppen samt 
arbetsgruppen som arbetar med detta.  

• Inventering av föreningslokaler – DHR Ale kan vara behjälpliga. Verka 
för att sprida information till föreningar som ansvarar för egna lokaler.  

Översyn av bidrag och 

taxor  

Årligen vara delaktiga i översynen av kommunens bidrag samt 

taxebestämmelser.  
Kännedom om Ale 

kommuns 

lokaler/fastigheter 

• Föreningar som har behov av nya/bättre lokaler för att kunna 
utveckla sin verksamhet…vilket stöd kan kommunen ge? 

• Sektor Kultur & fritid har sedan september en egen 
lokalstrateg, Martin Andersson, och frågor rörande 
föreningslokaler ska adresseras till honom. 

 

  

Digitala skärmar i 
kommunens lokaler & 
mötesplatser  

Föra dialog med Kultur & fritid ang. digitala skärmar på 
kommunens anläggningar. Aktuellt i samband med 
nybyggnationer samt ev. nyinköp till befintliga 
anläggningar/lokaler. 

Evenemangskalender – 

mer innehåll  

Informera föreningar om evenemangskalendern på ale.se samt kalendern 

på Föreningar i Ale – dessa båda är till för att sprida info om publika 

föreningsevenemang i Ale.  

Informationsutskick till 

skolorna (via Unikum)  

Föreningsutskick via Unikum i början av varje termin, dvs två gånger 

per år.  Ale Fritid samlar in och sammanställer informationen. 

Informationen samlas in via formulär. Nästa utskick görs vecka 3 2022 

(sista dag att lämna in information är 10 januari). 

Hemsida / Webbportal för 

föreningar i Ale  

Bygga upp en hemsida via svenskalag.se. Målet är att fylla den med 

information om föreningsrådet, föreningar i Ale samt 

föreningsaktiviteter och -information. Sidan blir föreningsrådets primära 

kommunikationskanal, där ale.se/foreningsradet samt Facebook-sidan 

Föreningar i Ale blir komplement. Adressen är: 

https://www.svenskalag.se/foreningariale.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fbCxTk5J-kC16uCby2UTQ1IG4E6UBRlNllR39YrEDPBUNTI0TTEzMU1SQUFEOUJEQUlYQ1ZMUzIxRy4u
https://www.svenskalag.se/foreningariale
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Utveckla synligheten i 

sociala medier 

Erbjuda workshop Facebook för föreningsadministratörer under våren 

2022 

Länka svenskalag.se/foreningariale till Facebook-inlägg.  

Sprida hemsidan samt Facebook-sidan Föreningar i Ale. Verka för att 

föreningar använder sidan och delar aktuell info. 
 
 

 

Sprida information om 

föreningsrådets arbete 
• Kontaktformulär finns på ale.se/foreningsradet  

• Info om föreningsrådet i nyhetsbrevet Föreningsinfo  

• Använda hemsidan Föreningar i Ale 

Lokala föreningsträffar  Samordna föreningar lokalt 2 ggr per år (vår + höst):  
- Surte/Bohus 
- Nödinge/Nol/Alafors  
- Älvängen/Skepplanda 

Identifiera/synliggör andra 

föreningars bra/goda 

initiativ  

Förslag på insatser:  
1. Anordna inspirationsföreläsning 
2. Sprida via Facebook Föreningar i Ale 
3. Lyfta goda exempel i samband med lokala föreningsträffar 

under vår & höst 

Coronauppföljning Följa upp effekterna av pandemin även under 2022. Diskutera 
frågan tillsammans med tjänstepersoner och politiker inom Kultur 
& fritid.  

Erbjuda utbildning • Sociala medier – workshop Facebook  

• Inspirationsföreläsningar 

• Undersöka vilket behov som föreningarna har?  

Initiera arrangemang - 

gränsöverskridande 

aktiviteter 

Verka för fler lokala samverkansarrangemang.  

Föreningspool Återuppta arbetet under 2022. Identifierat tre olika 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. 

Alternativt genomföra lokala samarbeten, där Jennylund är ett område 

som skulle kunna bli en pilot. Är föreningarna angelägna om att gå 

vidare i diskussionerna? 


