
	 	 	

	

	

	

PROTOKOLL	STYRELSEMÖTE	
den 28 november 2018 hos Catrine Loqvist	

NÄRVARANDE	
Pontus Joakim Olofsson	
Magnus Simonsson	
Catrine Loqvist 
Helena Dahlin Kasse	
	

	

§	1	MÖTETS	ÖPPNANDE	
Pontus hälsade	alla	välkomna	och	förklarade	mötet	öppnat.	

§	2	VAL	AV	SEKRETERARE	
Styrelsen	beslutade	att	välja	Helena Dahlin Kasse att	föra	protokoll	under	mötet.	

§	3	VAL	AV	JUSTERINGSPERSON	
Styrelsen	beslutade	att	välja Catrine Loqvist att	justera	protokollet.	

§	4	GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
Styrelsen	beslutade	att	godkänna	dagordningen.	

§	5	INFORMATION OM AKTIVITETER OCH KONTAKTER SOM TAGITS. 	
Inga nyheter om när familjer ska flytta in. SHIS, fastghetsvärden, önskar inflytt efter helgerna. Inga nyheter omkring 
rekrytering av den personal som ska finnas för de nyanlända.  

Pontus berättar att han haft kontakt med Enskede IK, Christian Nyreröd. Möte har skett mellan föreningen och 
fotbollsförening m fl engagerade. Verksamhet kommer igång till nästa termin. Alla välkomna med,  de ska satsa på 
familjefotboll och grilla korv etc.  Kontakt har förmedlats till  de som anordnar sporthallsfotboll i Skarpnäck. Se 
Pontus anteckningar på hemsidan om allt detta. Styrelsens kontaktperson för detta är medlemmen Christian Nyeröd. 	

	
	

	



	 	 	

	
	

	

	

§	6	PLANERING FÖR GRUPPENS/ FÖRENINGENS AKTIVITETER FRAMÅT: 	
På det öppna mötet kom vi fram til att satsa på några få aktiviteter och på en välkomstfest när tillräckligt många 
hyresgäster flyttat in. Hälsa på hyresgästerna för att hälsa välkommen, försöka hitta en lokal för träffmöjligheter 1g/v,  
och för att hitta kompisfamiljer. Fler idéer finns, sagostund för barn, matlagningstipset mm, men det visar sig med 
tiden då folk flyttar in vad som efterfrågas och blir möjligt. 	

Styrelsen	beslutade	att	bjuda in till ett öppet möte för medlemmar och intresserade den 17 januari igen. Catrine 
kontaktar stadsdelsförvaltningen och bjuder in den personal, integrationslotsarna och bovärdar, som vi behöver 
samarbeta med. Catrine tar ny kontakt med företaget LIN education som lånade ut sin stora lokal och även kolla 
möjligheter för lokal för regelbunden verksamhet. 	

En välkomstfest kan ske tidigast i slutet februari, kanske senare. Att jobba med sponsring för alla festliga tillfällen är 
något vi kan satsa på. 	

Styrelsen diskuterar frågan om insamling sv kläder och prylar. Vi beslutar att göra som Örbygruppen nämligen att inte 
samla in detta utan låta hyresgästernas behov komma från dem och att gruppen söker hjälp då individuella behov 
uppstår. Viktigt med ömsesidigheten i kontakten och att främja jämlika relationer. Detta kan diskuteras med 
personalen från stadsdelsförvaltningen. 	

§	8	SAMVERKAN OCH GRÄNSER TILL ANNAN VERKSAMHET	
Diskussion	om	samarbete med andra verksamheter lokalt, föreningar. 	

Styrelsen	 beslutade	 att	 fortsätta fokusera på modulbostädernas hyresgäster och satsa på några få aktiviteter som 
främjar långvariga relationer med de nya grannarna. Vi kan samverka med grupper som har aktiviteter som anordnas 
för målgruppen. Leta volontärer för fotboll, promenader, hälsa på, kompisfamiljer, festfixare, och såna som är duktiga 
på sponsring. 	

Men föreningens medlemmar kommer även kunna samverka med flera föreningar och t ex kyrkor som har fokus på 
andra boenden i området och t ex försöka utveckla nätverk och utbyte mellan människor. Detta kan ge stort utbyte 
ömsesidigt i kontakter och även främja nyanländas möjligheter till arbete, boende, meningsfull fritid. Pontus håller 
kontakten med flera organisationer. 	

§	10	NÄSTA	STYRELSEMÖTE	OCH	MÖTETS	AVSLUTANDE		
Styrelsen	beslutade	att	satsa på det öppna medlemsmötet 17 januari. Styrelse och medlemmar nås i fb-gruppen och 
info ges på fb- sida samt hemsida.	

	

	


