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Möte med EIK på EIK:s kansli, Enskede IP. 
Närvarande: Pekka Partanen EIK:s kanslichef, Christian Nyreröd för Inkluderande Enskede, 
Ranjani Srinivasa arrangör bakom spontanfotbollen samt undertecknad Pontus Joakim Olofsson, 
ordförande för Inkluderande Enskede.   
Pekka berättar att han har sett informationen om modulhusen på slakthusområdet i 
Facebookgruppen Inkluderande Enskede och Årstabor och att han så sent som i torsdags föregående 
vecka tagit upp frågan med styrelsen vad de kan göra för de som flyttar in där. 
Undertecknad informerar kort om Inkluderande Enskede och svarar på frågor rörande boendet. 
Informerar även om planerna för genomgångsbostäder i Hemmet för Gamla. 
När det gäller aktivitet för de som flyttar in i hemmet för gamla rekommenderas kontakt med 
BKBK som har verksamhet på Kärrtorps IP som ligger bättre till i förhållande till Hemmet för 
Gamla. Mejla orförande Jonas Olsson för kontakt med BKBK. 
Pekka berättar att det finns plantider i vinter på skarpnäcks IP och att EIK har fått en hel del 
plantider tilldelade. Bokningsbara plantider finns på två fotbollsplaner som kommunen har åtagit 
sig att hålla snöröjda nu i vinter. 
Framför allt finns tider helgmorgnar, fredagkvällar och vardagar vid fyra. Resten av Enskede IP 
kommer att vara olåst under vinterhalvåret och kan användas fritt av den som vill. Kommunen 
kommer också att spola en isbana på Enskede IP för skridskoåkning. 
Vårsäsongen börjar i mars – april och börjar hålla på till oktober. Under vår och sommarsäsongen 
finns det större möjlighet att boka planer eftersom det finns fler fotbollsplaner att tillgå. 
Ranjani berättar om spontanfotbollen som nu under vinterhalvåret håller till i Skarpnäckshallen på 
fredagar mellan 19 och 21. Dit kommer ungdomar i åldrarna 15 och uppåt och alla är välkomna. De 
har just nu ca 45 deltagare. 
Ranjani uttrycker önskemål från spontanfotbollens sida om fler tränare/funktionärer vilket skulle 
kunna innebära att att de kan ha fler träningstillfällen och kanske dela upp gruppen i fler 
åldersgrupper. 
En utmaning som lyftes under mötet är att flera av de som kommer till träningarna ofta har dålig 
utrustning. Barnen saknar ofta underställ, mössor och vantar som gör att det är svårt att bedriva 
vinterträning. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vi diskuterar möjligheten att starta upp fotbollsträning som riktar sig framför allt till tjejer och 
fördelarna med det. Verksamhet som är öppen för både tjejer och killar tenderar ibland att tränga ut 
tjejer. Tjejträning är någonting som vi bör lyfta när vi ser hur fotbollsträningarna går. 
Christian presenterar idén om att göra fotbollsträningen till en familjeaktivitet där hela familjen är 
medbjuden att vara med. Fotbollsträningarna skulle då kunna vara en mötesplats där man får 
kontakt också med föräldrarna. 
Det finns ett kafé i EIK:s kansli som är bemannat under vårsäsongen och det finns inget som 
hindrar oss från att ta med egen förtäring till träningarna. Det finns också en grill på idrottsplatsen 
som man får använda. 
En tanke är att vi skulel kunna söka det "snabba" projektbidraget från kommunen till fika och dricka 
till träningstillfällena. 
Det behövs volontärer till träningarna som kan vara med och leda träningarna, men också folk som 
ansvarar för fika och grillning om vi skall ha det. 
Vi bestämmer på mötet att det bästa är att planera uppstart för träningen när vårsäsongen börjar. Då 
vet vi mer vilka som flyttat in i boendet och bristen på utrustning är inte lika alvarlig. 
EIK har tidigare gjort en insamling av fotbollsskor som gett ett mycket gott resultat och det är något 
som vi skulle kunna försöka igen. 
 
Innan mötet avslutas sammanfattar vi en grov skiss för fotbollsverksamheten. 

1. Verksamheten drar igång i mars – april 
2. Vi behöver en volontärgrupp som arbetar med fotbollsverksamheten. Frågan kan lyftas i 

facebookgruppen och på nästa möte med Inkluderande Enskede 
3. Inkluderande Enskede söker tillsammans med EIK bidrag från kommunen för grill och fika i 

samband med fotbollsträningen. Inkluderande Enskede tar kontakt med kommunen och 
förbereder en ansökan. 

 
 
Protokoll fört av 
Pontus Joakim Olofsson 
Ordförande Inkluderande Enskede. 
 


