
   

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
den 27: e november 2019 hos Helena Dahlin Kassé 

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson 
Helena Dahlin Kassé 
Catrine Loqvist 
Cristina Pettersson 
Åse Svahn Palmquist 
Elisabeth Cervin, adjungerad 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

§ 3 DAGORDNING FASTSTÄLLDES 
§ 4 AKTUELLT OM SPRÅK- OCH PYSSELCAFÉET 
Under hösten har volontärerna styrt upp arbetet mer med hållpunkter 
och regler som innebär bättre aktiviteter. Vuxna får träna svenskan, för 
barnen finns pyssel. Bättre ordning vid pingisbordet. Det bygger dock på 
att vi är noggranna vid insläppet och barn under 14 släpps inte in utan 
sina föräldrar.  

 

 



   

 
 

För att hålla lokalen i skick är fikatiderna begränsade och fikat tas alltid 
undan efter det. Städningen fungerar. Om antalet volontärer blir färre så 
får föreningen anpassa verksamheten. Vi beslutar att tillfråga Lenita m fl 
på söndag, när det passar med ett nytt volontärmöte för planering inför 
våren. Sista cafét är söndag 1 dec.  

§ 5 MÅNDAGSPROMENADERNA 
Fungerar bra och håller på några måndagar till. Träff vid Hallvägen kl 18, 
promenad, vid ett flertal tillfällen har promenaden avslutats med fika 
hemma hos någon volontär eller boende på sandstugan.   

§ 6 IDÉER OM ÖVRIGA AKTIVITETER 
Matlagning med män? Promenad för män? Frågan tas upp på 
söndagens café. Man kan ju testa t ex matlagning en kväll. Enskede 
skola lånar ev. ut lokal till föreningen.  

Biblioteket i Dalen? – Åse har mejlat om det fortsätter, i så fall bjuda in 
personer till det? Och vara volontär där? Vi kan kolla med Örby 
bibliotek och kolla hur det fungerar? Vi kan också tillfråga 
Triangelkyrkans läxläsning (onsdagar 15–18). Kanske kan några 
ungdomar från Sandstugan bjudas in? Helena frågar Triangelkyrkan.   
 
Helena har idé om att samverka med Triangelkyrkan och starta en liten 
projekt-kör. Öva ca 5 gånger och sen ha en fest. Bjuda in vuxna över 15 
som gillar att sjunga, mixa ihop låtar på svenska och andra språk, 
genomföra konsert. Ledare Helena och Maria Melin 
(Triangelkyrkemedlem).  



   

 
 

§ 7 BEHOVEN HOS NYINFLYTTADE FAMILJER 
Långt samtal om behoven hos nyinflyttade familjerna, både i boendet, 
familjeliv, inkludering, information, aktiviteter för barnen, kontakter. Vi 
behöver ta kontakt med stadsdelsförvaltningen igen och berätta vad vi 
upplever, insatserna måste stärkas. Föreningen kan inte möta alla de 
stora behov som en del nyanlända har. Vi vill gärna samverka med SHIS 
och kunna möta upp på kvällstid för aktiviteter, länka osv.  

Men det saknas ett vuxenpedagogiskt arbete, och en samverkan. 
Stadsdelen borde satsa på samverkan med föreningen, kanske kan vi gå 
ihop om projekt? Catrine tar kontakt med stadsdelsförvaltningen och 
även Christina tar kontakt. Elisabeth och Helena har på varsitt håll 
pratat med personal på SHIS och med en inkluderingslots. Vi efterfrågar 
att någon part genomför föräldraskapsutbildningar. Det behövs också 
brobyggare som talar språken. Vi ska uppvakta stadsdelsförvaltningen i 
detta.  

§ Nytt årsmöte beslutas gå av stapeln onsdagen den 22 april 2020. 
Valberedningen kan med fördel söka få in en man och kvinna från 
boendet till styrelsen! Vi vill bli en förening som bidrar till ömsesidig 
integration.   

§ Prylar och möbler. Diskussion om hur vi förhåller oss. I beslutar att 
hålla oss till ordningen som beslutades från start. Förmedling av möbler 
och kläder mm sker i samband med att vi lär känna varandra och då 
frågan kommer från individ till individ.  Språkcafét bör inte användas 



   

 
som yta för leverans av saker utan det ska utgå ifrån att personer lär 
känna nyinflyttade och på att personer levererar själva.  

§ Hur ragga fler volontärer? Ska vi gå ut i Enskedegruppen igen?  

 

Helena Dahlin Kassé, sekreterare, vid protokollet. 

 

Justeras: 

 

Magnus Simonsson, ordförande .  


