
   

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
den 26: e augusti 2019 hos Lin Education 

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Catrine Loqvist, Cristina Pettersson, Åse Svahn 
Palmquist, Lenita Jällhage, adjungerad,Elli Åkersten, adjungerad 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

§ 3 TILLBAKABLICK PÅ VÅRENS VERKSAMHETER 
Språk- och pysselcaféet har rullat på bra, har funnits vissa utmaningar 
och man har efter hand försökt förbättra verksamheten. Att någon 
volontär tar ut en grupp barn och att man även har gått med några på 
pingis i Enskedehallen har fungerat väl. Bra med sponsorerna och oftast 
tillräckligt med volontärer, några tillfällen som det skulle behövts fler. 
Vissa tillfällen ganska röriga, speciellt med barn som inte pysslar.  

 

 

 

 



   

 
Avslutningsfesten var en succé. Till denna fick vi ett bidrag på 10,000 kr 
från stadsdelen, det finns idag 6,189 kr kvar från detta. Inköp av bärbar 
ljudspelare har köpts in.  

Kvinnopromenaderna har varit trevliga och uppskattade.   

§ 4 KOMMANDE AKTIVITETER I HÖST 
Språk- och pysselcaféet fortsätter, med start den 15:e september och 
avslutning den 1: a december. Förslag på att styra upp lite mer 
aktiviteter och även att ha tema-söndagar. Planering för detta kommer 
att ske på volontärmöte den 5:e september. Fika kommer läggas under 
den sista timmen för att detta inte ska ta fokus från aktiviteterna.  

§ 5 ATT GÖRA / BESLUT /ANSVARIG 
• Nytt anmälningsdokument till volontärmötet - Catrine 
• Nytt anmälningsdokument till söndagarna  - Catrine 
• Ut på sociala medier med info 
• Leta SFI-lärare som kan komma på volontärmötet och ge oss tips 
• Köpa ramar till tack-tavlor till sponsorer  - Catrine 
• Kontakta Nils Odén och se om han fortsatt vill vara 

sponsringsansvarig och ta hand om pingisen 
• Kontakta Örby och få info om matlagningen  - Catrine 
• Medverka på Föreningarnas Dag     - Magnus 

 

Sekreterare    Justeras 

 

Helena Dahlin Kassé  Magnus Simonsson 


