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STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN INKLUDERANDE ENSKEDE 
den 8 mars 2021  

NÄRVARANDE 
Magnus Simonsson, Åse Palmquist, Helena Dahlin Kassé och Christina Peterson. 

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

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Styrelsen godkände dagordningen. Föregående protokoll från 21 januari gicks igenom. 

§ 3 SAMARBETE MED STADSDELSFÖRVALTNINGEN 
Christina och Lenita är föreningens kontaktpersoner gentemot stadsdelsförvaltningen. Senaste mötet var d 2 
februari och nästa blir i maj. P g a pandemin har inte mycket diskuterats. Styrelsen anser att någon ny ansökan om 
föreningsmedel inte är nödvändig då verksamheten har legat nere. Angående försäkringar finns förslag på att 
teckna ansvarsförsäkring och deltagarolycksfallsförsäkring via Folksam när vi har verksamhet igång igen. Magnus 
håller i frågan om försäkring.   

§ 5 AKTIVITETER 
Pandemin omöjliggör föreningens gemensamma aktiviteter fortsatt. Kanske kan promenader med start på 
Hallvägen återupptas igen senare i vår. Åse och Magnus tar initiativ i detta när det går. 
En våravslutning planeras till söndag 23 maj kl 14-16 vid lokalen och lekparken bredvid. Uteaktivitet, kanske saft 
och kaffe/the-möjlighet. Kanske kan vi återuppta söndagscaféerna sedan i höst, prel. start 5 september.  
Eventuell en trädgårdsfest med musikunderhållning utanför Triangelkyrkan helgen mellan studentfirande och 
midsommar. Mer information kommer.    
Sociala missionen har tillfrågat Triangelkyrkan om projektmedel från Allmänna arvsfonden har beviljat för att 
arrangera Familjescouting. Är Triangelkyrkan och Inkluderande Enskede intresserade av samarbete och en 
verksamhet som går ut på att familjer upplever friluftsaktivitet eller scouting ihop? En lokal för att matcha 
familjerna och för att kontakter tas skulle kunna vara Triangelkyrkan och /eller föreningens lokal. Sociala missionen 
har personal som kommer ut. Vi kan svara Sociala missionen att vi är intresserade, så får vi se om och när det kan 
bli av.    

§ 6 ÅRSMÖTE 
Diskuterar årsmöte och föreslår den 18 maj kl 18.30, digitalt. Christina kontaktar valberedningen så de kan informera 
och söka ledamöter.  Åse påbörjar arbete med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.  

§ 7 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Nästa styrelsemöte blir 12 april 18.oo i föreningens lokal. 

 § 8 ÖVRIGA FRÅGOR. 
Vi konstaterar att mitt i pandemin fortsätter Skate Nations verksamhet vid Fryshuset, och når ca 30-35 barn från 
boendet vid Hallvägen! 

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

 

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

Helena Dahlin Kassé, Sekreterare      Åse Palmquist, Justerare 

 

………………………………………………. 

Magnus Simonsson, ordförande 


