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STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN INKLUDERANDE ENSKEDE 
den 19 augusti 2020, picknick i Margaretaparken.  

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Christina Peterson, Åse Palmquist, Helena Dahlin Kassé, Fethi Abubaker samt Hanaa 
Alhamdani. 

§ 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) Styrelsen fick i uppdrag att välja två ytterligare personer till valberedningen. Medlemmarna Gunilla 

Andersson och Ellie Åkersten har tackat ja till att jämte Axel Forsell utgöra valberedning och valdes in. 
b) Valberedningen kommer att välja ytterligare en ledamot till styrelsen.   
c) Beslutas att styrelsen skriver en lathund om styrelsearbete och valberedningens uppgift för handledning.   

§ 4 SAMARBETE MED STADSDELSFÖRVALTNINGEN 
Christina Peterson och Lenita Jällhage är de från föreningen som håller kontakt med stadsdelsförvaltningen i fråga 
om samverkan, ny lokal för språk- och pysselcafé och annan verksamhet samt avtal om idéburet offentligt 
partnerskap. De har under sommaren träffat ansvarig för IOP på stadsdelsförvaltningen samt personal på Dalens 
kvartersgård. Aktuellt är att ha språkcaféet på söndagar i Dalens kvartersgård samt aktiviteter där även måndag 
och tisdag kväll när lokalen är ledig. Prio 1 är att få tillgång till förvaringsplats för allt material och leksaker 
föreningen har. Stadsdelsnämnden ska fatta beslut om IOP och föreningen avvaktar med start av språk- och 
pysselcafét. Styrelsen diskuterar om föreningsbidrag kan sökas för någon aktivitet. Sista dagen att ansöka hos 
stadsdelsförvaltningen är 1 september. 

§ 5 AKTIVITETER 
Vi väntar på start för söndagsaktiviteterna och ny lokal. En idé är att börja utomhus vid Dalenparken, och ha en kick-
off i mitten av september. Åse kommer ordna start av språkpromenader för kvinnor på måndagar. Magnus kommer 
undersöka om intresse finns att ha språkpromenader för män på tisdagar. Fehti och många fler män på Hallvägen 
har efterfrågat det. Åse kollar om det är aktuellt med språkcaféer på biblioteket i Dalens C. Christina vill fråga 
stadsdelsförvaltningen om det går att ordna odling vid Hallvägen till våren, man måste börja nu och planera. Kanske 
finns intresserade Enskedbor som vill vara med på sådan aktivitet och visa sina trädgårdar också. Helena m fl 
fortsätter med Sångverkstad i Triangelkyrkan, men kanske mer språkcafé och samtal, än sång, p g a Corona-viruset. 
(Onsdagskvällar). Triangelkyrkan kan också erbjuda lokaler för andra verksamheter, språkträning mm på dagtid. Det 
finns personal, men det behövs hyresbidrag i så fall. Idé om att Triangelkyrkan i så fall söker föreningsbidrag till det. 
Helena undersöker det. I höst vill Helena kolla upp intresset på facebook-gruppen Kompis-familjer, att jobba för att 
familjer lär känna varandra lite mer, kanske bjuda hem varandra vid ett tillfälle – de som ännu inte har kontakt med 
någon familj. Vi ska börja med några få försök. Helena berättar om VIDA- projektet, som går ut på att personer i 
etableringsprogrammet kan komma överens med sin handläggare på arbetsförmedling, kommun eller lärare på SFI, 
om att det ingår i etableringsplaneringen att göra en aktivitet. Aktiviteten måste vara minst 8 ggr. T ex kan person 
göra aktivitet i föreningen. Styrelsen hoppas att medlemmar tar initiativ till mindre träffat i sommar.  
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§ 6 UPPFÖLJNING EFTER ÅRSMÖTET 
Åse och Magnus har träffat Catrine Loquist som var kassör och en överlämning har skett. Catrine har även skött allt 
omkring webplatsen. De diskuterade också en fortsättning i det.  

§ 7 LÄGET PÅ HALLVÄGEN 
Fehti och Hanaa som bor på Hallvägen berättar nyheter om boendet. Det finns inte många nya grannar. Det kommer 
inga nyanlända direkt från utlandet nu. Några få som har bott längre i Sverige har flyttat in. Några få lägenheter 
verkar tomma just nu. Det är en svår situation med många barn som inte har något att göra, och många familjer 
verkar inte göra så mycket utanför boendet. Fehti gissar att ca 20 % av alla hyresgäster har jobb.   

§ 7 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Nästa styrelsemöte blir tisdag 8 september kl 18.oo i Margaretaparken igen.   

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

 

Vid protokollet: 

 

………………………………………………      ……………………………………………… 

Helena Dahlin Kassé, Sekreterare      Åse Palmquist, Justerare 

 

………………………………………………. 

Magnus Simonsson, ordförande 


