
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Styrelsemöte för föreningen Inkluderande Enskede den 25 februari 2019 hos Magnus Simonsson, Enskede gård. 

NÄRVARANDE 
Pontus Joakim Olofsson 
Magnus Simonsson 
Catrine Loqvist 
Helena Dahlin Kassé 
Christina Peterson 

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

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

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

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från 28 november 2018 och lägga det till handlingarna. 

§ 6 NUVARANDE VERKSAMHET. VAR ÄR VI? VAD ÄR PÅ GÅNG? 
Vad vi vet har nu 33 familjer flyttat in i modulhusen. Styrelsen gick igenom de grupper (även på Facebook) som 
bildats och gick igenom vad som är på gång. Det mest aktuella är Sandstugans språkcafé som startar 17 mars 
klockan 14:00-16:00 och sen fortsätter under våren på söndagarna. Lenita Jällhage sammankallande i gruppen. Nu 
finns en svarsblankett upplagd på hemsidan och i Facebook-gruppen där alla som vill vara med anmäler sig. Inför 
den 17 mars tre söndagar i rad bjuder föreningen hyresgästerna på fika i SHIS reception, och bjuder in till språkcafé 
och pyssel. Vi diskuterar sponsringen till fika och pyssel. Beslutas att Magnus tar kontakt med sponsringsansvarig 
Louise Norrlin. 
 
Kompisfamiljegruppen, finns också som Facebook-grupp. Flera familjer har anmält sig. Hur går gruppen vidare? 
Beslutar att Catrine skriver i Facebook-gruppen om att samordnare sökes. Så att de intresserade kan diskutera hur 
de ska gå till väga. Förslaget är att det på söndagar i samband med språkcaféet kan bli möjligt att skapa kontakter 
och att få till kompisfamiljer.  
Fotbollen. Christer Nyeröd är kontaktperson, och det är bokat 2 t/v så fort man kan vara ute, på Enskede IK. Det 
behöver komma in flera volontärer när det är dags att börja bjuda in intresserade fotbollsspelare med kanske  



 
 

tillhörande familjer, för träning och fika/eller korv. Pontus har kontakt i den gruppen. Även här kan sponsring bli 
aktuellt. 
 
Pontus har dessutom skrivit en ansökan om föreningsbidrag till stadsdelen, summa 10 000 kr för arbetet med 
fotbollsträning/utesport. Beslutades att skickas in denna jämte en verksamhetsberättelse för 2018 (inte mycket vi 
hann med 2018!). 
 
Diskuterades omkring hyresgästers behov av möbler. Olika uppfattning finns i styrelsen om föreningen ska 
engagera sig i frågan om hjälp med möbler. Huvudfokus är ju kompisskap med ömsesidigt utbyte, mer än 
hjälpinsatser. Hyresgäster har möjlighet att skaffa sig möbler med tiden. Beslutar att det är fritt fram att jobba med 
detta, och att vi i så fall behöver någon som samordnar det, till exempel transporter av möbler. Vi kan också 
behöva söka ekonomisk hjälp (sponsring?) för transport. Beslutas att Pontus diskuterar frågan vidare med Lenita 
Jällhage och övriga som uppmärksammat behoven. 
 

§ 7 FORMER FÖR KOMMUNIKATION MELLAN MEDLEMMAR OCH FRÅGOR FRÅN MEDLEMMAR TILL 

STYRELSE 
Styrelsen diskuterar. Pontus och Catrine är administratörer till hemsidan/Facebook-gruppen. Beslutas att Catrine 
är ansvarig för att ge svar på frågor via mejlen. 

§ 8 FÖRENINGSFORMALIA, MÖTEN MM FRAMÅT 
Styrelsen beslutade att ha föreningens årsstämma den 7 maj klockan 18:30, Catrine kollar om det går med LIN 
Education. I så fall måste kallelse och dagordning skickas ut cirka den 1 april. Det vill säga via mejlutskick och läggs 
ut på hemsidan. Styrelsen beslutade att i så fall ha ett styrelsemöte för planering, i samband med en söndag i 
samband med språkcafé (efteråt). 
Styrelsen ska försöka ragga fler till styrelsen, och även fler medlemmar (dock är vi redan över 120 personer!). Vi 
behöver få in hyresgästerna som medlemmar i föreningen och även till styrelsearbetet. 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor. 

§ 10 NÄSTA STYRELSEMÖTE OCH MÖTETS AVSLUTANDE 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till en söndag efter Sandstugans språkcafé och pyssel. 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

/Helena Dahlin Kassé, sekr.    Justeras:……………………………………………………………….. 

       Catrine Loqvist 


