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STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN INKLUDERANDE ENSKEDE 
den 17 juni 2020, picknick i Margaretaparken.  

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Christina Peterson, Åse Palmquist, Helena Dahlin Kassé, Fethi Abubaker. Farzaneh Soltani var 
åhörare på styrelsemötet. 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Magnus Simonsson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 3 FYLLNADSVAL EFTER ÅRSMÖTET 
a) Valberedningen ska ge förslag på en till styrelsemedlem. Det finns en person som är intresserad.  
b) Styrelsen ska ge förslag till två ytterligare personer till valberedningen. Christina Peterson ska ta kontakt 

med några personer, och på nästa styrelsemöte tas frågan upp igen. 

§ 4 SAMARBETE MED STADSDELSFÖRVALTNINGEN 
Föreningen har från start sökt kontakt med kommunen och de som där jobbar för att Hallvägens nyinflyttade ska 
bli etablerade, få vägledning, stöd och service. Föreningen har nu haft två möten med chefer på 
stadsdelsförvaltningen och ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, ett avtal om samverkan mellan kommun och 
förening, diskuteras. Christina Peterson och Lenita Jällhage är de från föreningen som håller kontakten med 
stadsdelsförvaltningen för att komma fram till ett bra avtal. Det gäller t ex att få en ny lokal för söndagarnas språk- 
och pysselcaféer. 

§ 5 AKTIVITETER 
Till hösten startar förhoppningsvis språkcaféet igen. I höst vill några satsa på facebook-gruppen Kompis-familjer, att 
jobba på att familjer lär känna varandra lite mer, kanske bjuda hem varandra. Styrelsen hoppas att medlemmar tar 
initiativ till mindre träffat i sommar. Kanske kan vi promenera igen, mötas i parkerna, göra utflykter, t ex till 
Nytorpsbadet, cykeltur, sport mm. Alla kan skriva i fb-grupperna och ge tips.  Styrelsen föreslår en picknick i 
Dalenparken i sommar.  

§ 6 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Nästa styrelsemöte blir torsdag 13 augusti kl 18.oo i Margaretaparken igen. 

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR 
Frågor om kassahantering och hemsidan diskuterades.  

§ 7 MÖTETS AVSLUTADES 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
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………………………………………………      ……………………………………………… 

Helena Dahlin Kassé, Sekreterare      Åse Palmquist, Justerare 

 

………………………………………………. 

Magnus Simonsson, ordförande 


