
  
  
   
      

   

  

Möte med föreningsrådet    
i Ale     

     
Datum och tid Tisdag 28 februari 2023, kl. 18.30-20.00    
    
Plats Ale kulturrum, Kultur- & fritids konferensrum   
  
Ledamöter   Sandra Domingo   

Linn Corneliusson   
Lisa Forsberg   
Robert Werling   
Ulf Östan   

  
Ersättare   Christer Bergström   

  
  
 Övriga   Ida Hedberg, kultursamordnare Kulturstaben  

Sandra Döbeln, föreningsutvecklare Ale Fritid   
Sara Botö, utvecklingsledare, 
kommunledningsförvaltningen  
Alice Edepil, praktikant, 
kommunledningsförvaltningen  
Emma Kronberg, fritids- & verksamhetsutvecklare    
Ale Fritid    
   

   
   
   
   



   
   
    

  
  
  
  
  

Föredragningslista      
    

1. Mötets öppnande    
2. Val av ordförande   
Sandra Domingo  
3. Val av sekreterare  
Ida Hedberg  

  
4. Val av två justerare   

  Christer Bergström och Lisa Forsberg  
   

5. Godkännande av dagordning  
  
6. Föregående mötesprotokoll.   
Det bestämdes att Trello ska användas mer, det finns även en arbetsyta på 
google drive. Skicka över mailadress till Sandra Domingo så lägger hon till er.   
   
7. Sara Botö - fråga kring kommunens nya vision.   
Sara Botö från kommunledningsförvaltningen och praktikant Alice är på plats och 
håller en workshop. Det är beslutat att det ska till en ny vision som ska gälla i åtta 
år from. 2025 då vår nuvarande vision går ut. Olika råd, skolklasser och andra 
instanser ska bli tillfrågade om vad den nya visionen ska vara för Ale. Tankar kring 
“vad är en vision”: strävan, något man vill uppnå, visionen ska vara väldigt hög att 
nå, ett långsiktigt och rörligt mål. Sara och Alice har med sig en fråga: Vad är vi 
stolta över i Ale 2031?  Tankar: Krångel, administration och problem kring 
exempelvis lokaler och it-system som inte fungerar väl. En vision skulle kunna 
vara att bli en större gemenskap, du ska inte kunna gå en meter i Ale utan att 
hälsa på någon. Det är något vi kan vara stolta över om 8-10 år. Samarbete och 
engagemang över gränserna. Rådet ser med spänning fram emot hur det gått och 
vilka förslag och tankar som har kommit in. Förslagen ska sammanställas och tas 
upp på kommunstyrelsens möte i juni.   
   
 
 
 
 



 

8. Kultur och fritidsutskottets möte.   
Mötet är den 14/3 kl. 13.30, 60 minuter fick föreningsrådet till sitt förfogande på 
utskottets möte. Under mötet ska vi påminna om att vi är kvar och att lokalfrågan 
fortfarande är aktuell. Sandra Domingo tar med sig frågan om hur man ska äska 
pengar från utskottet.  
   
9. Föreningsenkät om Interbook Go  
Emma Kronberg ansluter till mötet. Kultur- och fritid kollar just nu över 
kundnyttan i vårt bidrags- och bokningssystem. Målet är att datan samlats och 
analyserats till sommaren. Dels kommer förstudien att gå ut till 
bidragshandläggare och bokande tjänstemän i kommunen och föreningar som 
använder systemet. En del föreningar använder ofta systemet medan andra mer 
sällan eller aldrig. Enkäten skickas ut av Emma och kommer finnas tillgänglig för 
föreningsrådet att tycka till om innan den går ut till alla föreningar. Deadline för 
feedback är den 7/3. Enkäten läggs upp via Trello av Sandra Domingo. All 
feedback tas tacksamt emot hälsar Emma.  
   

  
10. Övriga frågor 

 
A. Föreläsare  
Det finns tankar om att boka en föreläsare som alla föreningar kan ta del av. Det 
finns förslag om att ha en föreläsning kring NPF tillsammans med RF Sisu. Helene 
är på den bollen och föreläsningen blir troligtvis av i april. Ett förslag är att ha 
återkommande föreläsningar i teatern för att marknadsföra sig mot fler 
föreningar. Ett annat förslag är att ha föreläsning om hur man engagerar sig i en 
förening och sitter i en styrelse. Till nästa möte kan alla ha med sig förslag till vad 
det kan vara för ämnen för en föreläsning. Till nästa möte kan man även fundera 
över hur många föreläsningar och vad de kan kosta för ett år, detta som underlag 
till när rådet ska äska pengar.   

  
B. Föreningsgalan  
Sandra Domingo presenterar gärna hederspriset på galan. Ida Hedberg och 
Sandra Döbeln skickar över informationen under morgondagen.  

  
   

11. Nästa möte:   
29 ars kl. 18.30-20.00   

   
12. Mötet avslutas   

   
  
 


