
 

 

 

STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN INKLUDERANDE ENSKEDE 
den 30 september 2020, i Triangelkyrkan  

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Christina Peterson, Åse Palmquist via länk, Helena Dahlin Kassé, Fethi Abubaker.  
Lenita Jällhage var adjungerad till mötet. 
Ledamöterna Hasan, Hanaa Alhamdani samt Farzaneh Soltani förhindrade.  

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

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 3 SAMARBETE MED STADSDELSFÖRVALTNINGEN 
Ett idéburet och offentligt partnerskap( IOP), mellan stadsdelsförvaltningen och föreningen, är nu klar. 
Stadsdelsnämnden klubbade förslaget den 24 september. Partnerskapet gäller verksamhet på 
söndagseftermiddagar  samt måndags- och tisdagskvällar i lokaler på Dalens kvartersgård. Styrelsen diskuterade 
hur vi nu sätter igång vår verksamhet med Lenita Jällhage som leder söndagsaktiviteterna. Innan vi kan få tillträde 
till lokalerna behöver försäkringsfrågan bli klar. Magnus har kontakt med Folksam men frågan om vilka värden som 
ska säkras (kvartersgårdens prylar eller bara föreningens) måste klaras ut, och värdet av föreningens prylar (pyssel, 
tyger, böcker mm). Nycklar och larm måste gås igenom, användning av lokalen, samt var våra saker ska förvaras. 
Christina kontaktar stadsdelen om detta. Styrelsen bokar onsdagen den 7 oktober för preliminär flytt av prylarna. 
Lenita ordnar nu anmälningssystem för volontärer tillsammans med Cathrine Loqvist. Det kommer dröja några 
veckor innan vi kan öppna. De första söndagscaféerna bör vi ha utomhus.  

§ 5 AKTIVITETER 
Övriga verksamheter:  
Två måndagspromenader för kvinnor har skett, mycket lyckat. Det är många både nyanlända och övriga 
Enskedebor som är med. BESLUT: Styrelsen beviljar verksamheten 2 000 kr från kassan, för en speciell guidning via 
stadsmuseet prel. den 25 oktober för gruppen en lördag vid Skogskyrkogården, då intresse finns för detta.  
Promenader för män på tisdagar har än så länge inte så många nappat på. Magnus gör ett nytt försök att hitta 
intresserade. Många män på Hallvägen efterfrågar det.  
Triangelkyrkan riggar för start av språkcaféer/samtal mm ( f d sångverkstad) onsdagen 21 oktober. Ev aktivitet 
onsdags förmiddagar. 
Tjejkvällar ibland, träffar med olika teman, är en idé för måndags- och tisdagskvällar när vi får tillgång till lokalerna. 



 
Teater Pero. Styrelsen hade träff med Teater Pero morgonen den 30 september. De vill samarbeta kring sagoteater 
för barn. De kan bjuda in max 50 barn/vuxna till föreställningar. Lokalen måste vara 5 x 5 meter med bra takhöjd. De 
kan tänka sig ta 80 kr inträde istället för brukliga priset. Styrelsen diskuterar idé; Inför en sagoföreställning läser man 
sagan tillsammans med föräldrarna. Och kanske även bjuder in potentiella kompisfamiljer, d v s inbodda Enskede 
familjer som vill lära känna nyanlända. Lenita kontaktar förlaget för boken Astors stenar. Teater Pero tittar på 
lokalen, Christina tar kontakt.  

Clowner utan gränser. Organisationen vill gärna samarbeta med föreningen, men då deras verksamhet bygger på 
att få kontakt med asylsökande familjer beslutar styrelsen att tillsvidare lägga funderingarna på is. Vi har inte kontakt 
med några asylsökande familjer.  

 

Andra förslag på aktiviteter. För barn: Animation, rita teckna, läsa böcker.  
För vuxna: Spela fotboll, Enskede IP. Finns redan en grupp som går till P och spelar? Kompis-familjer, utveckla den 
delen. Alla fredagar från kl 15 finns aktiviteter i Fryshuset.  

Bibliotekets språkcafé? Åse kollar om och när de ska komma igång. 

§ 6 ÖVRIGT 
Funderingar om hemsidan, annonsering, samt att alla protokoll måste in på hemsidan. Cathrine har tackat ja till att 
fortsatt ordna med hemsidan och Facebook! Hon gör ny volontärlista och upprop inför start osv.  

§ 7 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Nästa styrelsemöte blir 28 oktober 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 


