
  
  

 

STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN INKLUDERANDE ENSKEDE 
den 8 september 2020, i Margaretaparken.  

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Christina Peterson, Åse Palmquist, Helena Dahlin Kassé, Fethi Abubaker, Hasan Hasan samt 
Farzaneh Soltani. 

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

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 3 FYLLNADSVAL EFTER ÅRSMÖTET 
Valberedningen fick i uppgift att välja ytterligare en person till styrelsen. Klart med ny ledamot. Farzaneh Soltani 
har valts in. 

§ 4 SAMARBETE MED STADSDELSFÖRVALTNINGEN 
Ett förslag på skrivning gällande överenskommelse för idéburet och offentligt partnerskap( IOP), mellan 
stadsdelsförvaltningen och föreningen, är klar. Partnerskapet gäller verksamhet på söndagseftermiddagar  samt 
måndags- och tisdagskvällar i lokaler på Dalens kvartersgård. Styrelsen diskuterade förslaget och diskuterar det 
även med Lenita Jällhage som leder söndagsaktiviteterna. Den 24 september tas beslutet i stadsdelsnämnden. Vår 
förening kommer även att söka föreningsbidrag hos stadsdelsnämnden för verksamheten,  det blir en kostnad t ex 
för försäkring som gäller i aktiviteterna. 

§ 5 AKTIVITETER 
Styrelsen diskuterade start av aktiviteter. Vad är möjligt denna höst? Om lokalen står klar i oktober kan 
söndagscaféerna starta. Men hur får vi igång volontärsengagemanget igen och hur når vi alla boende på Hallvägen 
om nystarten? Styrelsen beslutade att starta söndagen den 4 oktober med en aktivitet utomhus på Hallvägen. 
Magnus talar med Lenita om detta samt om hela planeringen av höststart för söndagarna. I övrigt har två 
måndagspromenader skett, promenader för män på tisdagar har än så länge inte så många nappat på. Triangelkyrkan 
riggar för start av språkcaféer/samtal mm ( f d sångverkstad) onsdagen 7 oktober. 

 

 

 

 



  
  
 

 

§ 6 ÖVRIGT 
Föreningen har fått kontakt med Clowner utan gränser, som genomför event för asylsökande. Vi väntar svar från 
dem om de kan genomföra event för föreningen, i så fall söker vi lokal för det. Teater Pero har flyttat till 
Slakthusområdet nära Sandstugan. Det blir en träff med teatern den 30 september kl 7.30 i teaterns nya lokal.  
 

§ 7 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Nästa styrelsemöte blir 30 september kl 18.oo i Triangelkyrkan, Stockholmsvägen 18.   

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

 

Vid protokollet: 

 

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

Helena Dahlin Kassé, Sekreterare      Åse Palmquist, Justerare 

 

………………………………………………. 

Magnus Simonsson, ordförande 


