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Lokalföreningens styrelse

Antal volontärer: 6

Paula Friman (sebreterare)
Ludwig Hedlund (kassör)
Birgit Nordahl (ledamot)
Alaa Altayeb (ledamot)
Abdu Haj AU (suppleant)
Marije Raedts (ordförande)

I början av verksamhetsåret (februari 2021) avslutade Daniel Almer och Patricia Patrick sina
uppdrag inom styrelsen av privata skäl. Birgit Nordahl valdes in i styrelsen i augusti 2021 som
extrainsatt styrelsemedlem.

Styrelsen representerar lokalföreningens medlemmar gentemot regionkontoret, IM Sveriges
huvudkontor och IM Sveriges nationella styrelse. Därutöver står styrelsen för olika arrangemang
som riktar sig till lokalföreningens volontärer, deltagare i de oUka verksamheterna samt
medlemmar och givare. Vidare ansvarar styrelsen för lokalföreningens verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse och budget.

Aktiviteter under året

Styrelsen har under 2021 haft rio (mestadels digitala) möten med uppehåll under sommaren. När
verksamhetsåret började februari 2021 var verksamheterna fortfarande pausade på grund av
rådande pandemi. Efter sommaren släpptes de flesta restriktionerna och under hösten 2021 var
de flesta verksamheterna igång. Styrelsen anordnade en volontärträff hösten 2021 för att prata
med gruppledaren inför verksamheternas uppstart. Styrelsen, tillsammans med
föreningsutyecklare Thomas Ericsson, arbetade med att rekrytera nya volontärer till
verksamheterna, och kunde komma igång - förutom läxhjälp i Hässelby, då både gruppledare och
volontärer saknades. Efter jullovet fick vi pausa verksamheterna igen med anledning av ökande
smittspridning av covic-19 i samhället. December 2021 anordnades även en
medlemsdag/föreläsning om anrirasism i ABF-huset. IM-pristagare Lovettejallow skuUe föreläsa
men hon fick tyvärr förhinder och föreläsning ställdes in. I stället anordnade styrelsen en
medlemsträff, tillsammans med IM Young. Två styrelseledamöter deltog i träffen. Några
styrelseledamöter har deltagit i digitala möten som handlade om IMs medlems- och
demokratikampanj, organiserad från IM centralt, där representanter från alla lokalföreningar
deltog. På grund av pandemin och att styrelsen prioriterade verksamheternas uppstart har
lokalföreningen inte anordnat en egen kampanj.

Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen utifrån plan för året och de behov som uppstått. En
ledamot slutade och en annan ledamot påbörjade inte sitt styrelseuppdrag. Bortfallet av två
ledamöter gjorde att styrelsen valde att rekrytera en ersättare dll styrelsen.

Styrelsens ordförande har deltagit i digitala ordförandeträffar, anordnade av IMs
generalsekreterare och nationella styrelsens ordförande. Styrelsen kassör har deltagit i digitalt
möte med syfte att främja erfarenhetsutbyte för kassörer i IMs lokalföreningar i Sverige. Mötet
anordnades av IMs centrala organisation.
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Utvärdering av året
IM Stockholms nya styrelse startade sitt verksamhetsår när restriktioner, som
förhindrade fysiska träffar, var i kraft. Tack vare vaccinet och minskad smittspridning kunde
nästan aUa verksamheter börja igen efter sommaren. Och tack vare volontärernas engagemang
kunde verksamheterna börja igen efter ett långt uppehåll. Det är beklagligt att verksamhetsåret
slutade med nedstängda verksamheter, men förhoppningen är, att det snart är möjligt att träffas
igen.

Under 2020, på initiativ av IMs lokalförening Lund, startades digitala läxhjälpen, och i Stockholm
fanns en gruppledare och digital läxhjälp hölls tvä. gånger, och senare en gång i veckan. Intresset
för denna verksamhet var lågt och när fysiska träffar kunde äga mm igen, så stängdes digitala
läxhjälpen ner 2021.

Styrelsens största utmaning har varit att vi har behövt ställa in och tänka om men även att vi har
behövt starta upp verksamheterna igen efter ett långt uppehåU. Trots bortfall av styrelseledamöter
har övriga styrelseledamöter samarbetat och fördelat arbetsuppgifter. Trots rådande
omständigheter har styrelsen haft ett effektivt samarbete.

Önskemål och rekommendationer inför nästa år:

* Nya styrelsemedlemmar som tar sig an ansvaret att vara förtroendevalda ledamöter.
• Rekrytera en gmppledare dll Sollentuna läxhjälp
• Undersöka möjligheten att starta ett samarbete med Husby bibliotek
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Sollentuna läxhjälp
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Antal volontärer: Under 2021 har ca 6 volontärer varit aktiva under hösten och per
akdvitet/dUfälle har vi varit 2-5 volontärer.

Antal deltagare: Vid de flesta tiUfäUen har vi haft 3 - 5 deltagare och som mest 10 deltagare.

Verksamhetsbeskrivning:
Utöver att erbjuda läxhjälp har vi under hösten 2021 varit en mötesplats för barn och vuxna,
vilket bidrar tUl integration. Vårt arbete har syftat till att fortsätta förbättra deltagarnas
språkkunskaper. Vi har även varit en "trygg punkt" för besökare att komma till varje vecka. Vi
strävar efter att ha en god stämning som är pedagogisk och skapar ett intresse för utbildning.

Arbetet/aktiviteterna under året
Läxhjälpen på biblioteket i Sollentuna Centrum, som fram tiU nedstängningen i januari 2021 varit
en uppskattad verksamhet, har erbjudits varje måndag kl 16:00 - 18:00 under perioden september
till december 2021. Övriga månader låg verksamheten nere på grund av Covid-pandemin.
Deltagarna kom dels från SFI och dels från Rudbecks gymnasium. Även personer från andra
delar av samhället kom för att få hjälp med tentamensförberedelser, uppsatser, hjälp att fylla i
ansökningar etcetera. Alla deltagare var genomgående mycket tacksamma för hjälpen de fått.

Verksamhetsåret har präglats av pandemin och tillkommande rekommendationer samt
restriktioner som utfärdats i syfte att förhindra smittspridning i samhället. De utmaningar vi
ställdes inför under 2021 är bland andra:

Läxhjälpen kunde inte erbjudas jan - aug på grund av Covid-pandemin.
Det tog dd att få ut informationen till potentiella deltagare om aktivitetsstarten i september, trots
att information satts upp både på SFI och på biblioteket. Gruppledaren besökte själv SFI i
SoUentuna Centrum varje måndag för att informera om Läxhjälpen och någon eUer några SFI-
clever kom vid varje Läxhjälps-tillfälle. Tack vare mycket bm samarbete med Thomas Ericsson i
Lund har gruppen av volontärer fyllts på med tre nya namn under årets sista månad. Tyyärr fick
ingen av dem möjlighet att delta som läxhjälpare, dels på grund av juluppehåll 2021 och dels på
grund av Covid-restriktionerna, som uteslöt träffar i december 1921 och även i januari 2022.
En förbättring i känslan av samhörighet inom volontärgruppen och vad gäUer arbetsfördelning
under 2021 har kunnat noteras..

Förslag
Bättre och tydligare samarbete med SFI - kanske som en samlad insats från IM' centralt på aUa
platser i landet, där IM erbjuder Läxhjälp eller Språkkafé - skuUe vara önskvärt.
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Språkfika Medborgarplatsen

Antal tiUfäUen: 7 träffar då verksamheten startade i september p g a Covid -19.

Antal volontärer: 20 varav 12 är aktiva

Antal deltagare: cirka 30 deltagare vid varje dllfälle, totalt cirka 210

Verksamhetsbeskrivning

Språkfika är en mötespunkt för nyanlända och etablerade svenskar. Syftet är att främja
integrarionen genom att skapa möten mellan människor och möjlighet att öva på det svenska
språket. Det ska vara en avslappnad miljö där mötet mellan människor står i fokus. Enkelheten är
nyckeln till den lyckade verksamheten.

Arbetet/aktiviteterna under året

Fokus har under träffarna varit att prata och mingla. Volontärerna har hjälpt till vid träffarna
genom att bland annat ordna med fika och välkomna deltagarna. Volontärerna har haft en viktig
roll i att bjuda in deltagare i samtal och få aUa att känna sig välkomna. Vid årets sista träff hade vi
jultema. Verksamheten startade under september 2021 och pågick fram till slutet av december
2021. Marknadsföring har gjorts för att nå deltagare genom olika kanaler, bland annat genom
Facebook och Meetup

Utvärdering

Utveckling: Posidvt att se ett ökande intresse för språkfika, både bland volontärer och deltagare,
med konstant ökat antal deltagare (riUs Covid-19 situationen förvärrades).

Utmaning: Lokalen börjar kännas för liten, begränsningar i deltagarantal, inte minst under Covid-
19, samt även de stora och "o-mingel-vänUga" borden gör att det ofta blir två stora samtal, istället
för ett flertal mindre.

Att tänka på till nästa år: Införskaffa fler spel, exempelvis kort med samtalsämnen.
Volontärerna ska tänka på att förflytta sig bland olika deltagare under kvällens gång, och inte
'fastna" för mycket. Se över om mingelbord kan införskaffas. Få rutm för inköp.ec
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IM Kvinnoträff

Antal volontärer: Under 2021 var vi 6 inskrivna volontärer men i praktiken endast 2-3
volontärer som deltog aktivt.

Deltagare: I genomsnitt 15-20 deltagare inklusive barn. De flesta var akdva besökare även innan
pandemi. Några av dem kom med nya bekanta från SFI eller andra studier.

Bakgrund tUl verksamheten:
IM såg 2017 ett behov av en mötesplats där nyanlända och etablerade personer, som identifierar
sig som kvinnor eller icke binära, kunde mötas och lära av varandra. Behoven har inte förändrats
sedan uppstart. Det som däremot har ändrat karaktär och anpassat sig i takt med
omständigheterna är hur vi bedrivit verksamheten.

Ett av kvinnoträffens främsta syften är att fungera som plattform för möten mellan etablerade
och nyanlända kvinnor och barn. Detta ska ske på jämlika viUkor. Under pandemins första dd
och när beslutet av att pausa var ett faktum, diskuterade vi volontärer möjligheten att anordna en
digital mötesplats, en digital kvinnoträff. Det blev snabbt tydUgt att intresset från deltagarna inte
var så stort på grund av olika praktiska överväganden.

De fysiska mötena ersattes med informationsspridning och kontakthållning med så många som
mojUgt via Skype, Zoom och Whatsapp samt ett par träffar i parker under sommaren.
Arbetet har förändrats under pandemin men behovet är detsamma. Målet, att skapa en naturlig
knutpunkt för nyanlända och etablerade kvinnor, som annars har svårt att mötas fysisk på ett
naturligt sätt, kunde vi bara delvis genomföra under 2021. Inledningsvis med digital kontakt och
under hösten 5 fysiska träffar i IM: s lokaler.

Med facit från 2020 konstaterade vi att tack vare de här få insatserna och försöken att ge känslan
ätt verksamheten ändrat karaktär pga pandemin men inte upphört, så bidrog vi ändå till
gemenskap. Några besökare fortsatte privat att ha kontakt och hjälpa varandra via sociala medier.
I slutet av september startade vi träffarna igen i liten skala. Många kvinnor hade varit mycket
isolerade, då även studier och SFI var på distans och hade ytterst få möjligheter till fysiska träffar.
Erdigt deras utsagor så var känslan av förlust av hemlandet, familj, vänner och nätyerk starkare
under pandemin. Under hösten träffades vi 5 gånger. Kvinnoträffen gjorde ingen
marknadsföring i de vanliga kanalerna såsom Facebook och flyers, utan vi skickade en inbjudan
via sms och WhatsApp tiJl ett antal tidigare besökare för att testa intresset. Alla kom och vissa tog
med sig nya kompisar från studier eUer SFI.

Arbetet/aktiviteterna under året

När beslutet att pausa verksamheten togs, ersattes de fysiska mötena med informationsspridning,
upprätthållande kontakter via Skype, Zoom, Whatsapp och ett par träffar i parker under
sommaren. Under hösten hann vi med 5 träffar, varannan lördag mellan 12:00 och 14:00.
Deltagarna bestod av tidigare besökare, kompisar till dessa och SFI- studenter, som hade hört om
kvinnoträff via andra deltagare. Vissa deltagare har kommit långt i integration i samhället och har
uppnått goda språkkunskaper, vilket har fungerat som inspiration för andra nyanlända som pga
covid har haft svårare att integtera sig och lära sig språket.
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Utvärdering
Utmaningar och rekommendationer:
Verksamheten under 2021 präglades av pandemin och restriktioner. En stor utmaning under
första tiden av pandemin var att hitta nya former för gemenskap, öppna nya kanaler för
kommunikadon, anpassa mötena riU kortare tudelade samtal/möten i stället för i grupp.

Efter uppstarten:
Att få med mer etablerade kvinnor i verksamheten för att stödja icke-etablerade kvinnor.
Att bättre fördela ansvaret inom volontärgruppen samt öka närvaron. Av 6 inskrivna
volontärer har endast 2-3 volontärer varit aktiva. Kvaliteten på verksamheten ökar, om vi
har en större och stabilare grupp av volontärer.
Att minst en gång per termin ha ett möte mellan oss volontärer för att planera och
utvärdera verksamheten och aktiviteter samt besluta vem som gör vad (vem ansvarar för
Facebook, inköp av mat och pyssel, sätta upp flyers på oUkä ställen mm) för att få en
jämnare fördelning av arbetsbelastningen. Hittills har aUt ansvar fördelats mellan de två
gruppledarna.
För att kunna bedriva en meningsfull verksamhet behöver vi öka budgeten för att köpa
mer pyssel, böcker, spel och för att kunna, om möjligt, göra en utflykt en gång per termin
för att besöka t.ex ett museum

8



fm
Språkfika Blackeberg

Datutn för fika: 20 oktober, 3 och 17 november, l och 15 december.

Gruppledare: Ht 2021 tog Gunlög Sundberg över efter Tomas AUdahl som tillfälligt inte kan
vara med.

Volontärer: Flera nya volontärer har dykt upp under hösten, både inom och utanför IM, men tyå
trogna har varit med tidigare. 12 volontärer, förutom gruppledaren, finns nu på epostlistan. 9 av
dessa har varit med på träffarna och de flesta bor i Västerort.

VT 2021 - ingea verksamhet pga coronapandemin.

Plats och tid: Språkcaféet har erbjudit verksamhet fem gånger under höstterminen 2021, tiden
17.00-18.45. Vi håller riU på nedre botten i Blackbergs biblioteks samlingslokal. Vi har tillgång tiU
bibliotekets pentry och får ta kaffe där. Vi har köpt fika och frukt till varje gång. Vi har möblerat
ett antal småbord glest, och spritt ut oss i lokalen så att 2-4 personer kunnat sitta vid varje bord.
Volontärerna har roterat mellan borden för att lära känna fler. Det finns även en datorprojektor
om man vill visa något med hjälp av en dator.

Marknadsföring: Stadsdelens samordnare Johan Harrius har hjälpt oss att sprida affischer och
andra informationsinsatser (Boendet för nyanlända i Blackeberg och i Beckomberga, Öppna
förskolan i Blackeberg; Vällingby, Brommaplans och Alviks bibliotek. Förvaltningens Facebook.)
Information har funnits på Stadsbibliotekets webbplats. En volontär la ut information på
Blackebergs Facebook-grupp. Gruppledaren har skrivit tiU SFI Alvik. Inför varje träff har
gruppledaren påmint de deltagare som vill få påminnelse via sms.

Deltagare: Mellan 5 och 9 deltagare har dykt upp varje gång. Två deltagare var med 2019 före
Corona och uttryckte att de hade väntat på meddelande om nystart, som tyvärr inte kom. Totalt
har 16 oUka deltagare (10 män och 6 kvinnor) hittat till caféet, som varit mycket uppskattat och
flera har återkommit flera gånger. Spridningen på åldrar är stor (från gymnasiet tiU deltagare i 60-
årsåldern), liksom de världsdelar som är representerade (Asien, Afrika, Europa, Sydamerika).
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Rågsved läxhjälp
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Antal volontärer: Från början av hösten var vi bara 2 volontärer men sedan tillkom en och sista
dagen kom ytterligare en, vilket var bra så vi skulle kunna alternera.

Antal deltagare: Tyvärr har intresset inte var så stort, så deltagande var bara 0-2 personer per
gång.

Verksamhetsbeskrivning
Vi bedriver läxhjälp för ensamkommande ungdomar. Då IM jobbar för integrering är det här en
lämplig aktivitet. Som jag ser det är behoven desamma som vid starten men kan tänkas utökas fot
ungdomar, som inte alltid är har läxor men alltid behöver språkträning.

Arbetet/aktiviteterna under året
Under våren var verksamheten stängd men i april blev jag tillfrågad, om jag kunde undervisa 8
stycken nyanlända, som ännu inte hade börjat skolan. Jag hade då redan blivit dubbel-vaccinerad,
så jag tackade ja. Efter sommaren började vi på nytt enligt den vanUga modellen med läxhjälp,
men intresset var dåligt. Boendet flyttade i oktober till Linggården i Hökarängen och både före
och efter flytten var ungdomarna ointresserade av läxhjälp. Naturligt att en flytt kan påverka dem
på många sätt. Efter höstlövet bestämdes att pausa verksamheten och se hur intresset ser ut
2022.

Utvärdering
Det största problemet under i stort sett hela hösten var, att vi var för få volontärer. Det löste sig
till viss del, men då sattes verksamheten på paus. Återstår att se hur läget blir vid återstarten.
Kanske behöver vi flera volontärer och då kan Thomas Ericsson vara till hjälp.
Tidigare fanns många flera ungdomar på boendet. Nu när antalet har minskat flyttade man tiU
mindre lokaler. Det kan vara en orsak till att färre kom till oss. Läxorna kan också bli svårare ju
längre i utbildningen de kommer och då behövs vi. I det gamla boendet var vi i en bestämd lokal
men nu finns inte den möjligheten, eftersom lokalen som används är stor och används tiU aUt
möjligt.
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Tensta bibliotek läxhjälp
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Antal volontärer: 4 oktober - 20 december 2021 var verksamheten igång med 8 dllfällen, inställt
under övriga delen av året pga pandemin. Aktiva volontärer under perioden: 8

Antal deltagare: Deltagare: 35 personer

Verksamhetsbeskrivning
Läxhjälpen har bedrivits på Tensta bibliotek varje måndag mellan kl 17 och 18.45. Under
perioden oktober-december var läxhjälpen instäUd tre gånger, då bibliotekets personal var kallad
till fortbildning.
Målgruppen är som tidigare elever i grundskola, gymnasieskola, komvux samt elever från SFI.
Några elever från eftergymnasial utbildning har också fått hjälp.
Syftet är att ge hjälp till självhjälp. Tillströmningen av elever har varit låg varför varje elev har fått
hjälp under en hel timme eller mer. Många elever som är andra generationens
invandrare/flykdngar har begränsade kunskaper i svenska. Mycket av den hjälp som ges handlar
om stöd i skriftlig framställning. Vi har också haft många elever under hösten som behövt stöd i
matematikstudierna. Fyra av våra läxhjälpare har goda kunskaper i matematik. De kan ge stöd
även på gymnasial nivå i matematik.
Andra elever uppskattar att få resonera om sina studier på svenska.
För att inte belasta personalen med frågor kring läxhjälpen har gruppledaren hjälpt till i
recepdonen med att ta emot eleverna och att ställa frågor om vad de behöver hjälp med.
Biblioteket har reserverat ett rum för läxhjälp. Man har ställt fram fyra bord försedda med
plexiglas. Man har bestämt att begränsa antalet elever dU åtta och medverkande till fyra.
Vi har använt ett system där läxhjälpare kan anmäla i förväg när de kan medverka. IM Lund har
skapat ett bokningssystem för detta. Det har underlättat min samordning.

Utvärdering
Läxhjälpen har gått att genomföra under sista kvartalet trots pandemia. Problemet har varit att få
clever att hitta tillbaka till biblioteket och läxhj alpen. Vi har sett att också antalet besökare på
biblioteket har sjunkit betydUgt. Antalet läxhjälpare, som anmält att de kan medverka, har varit
åtta. Några har skrivit att de viU undvika de långa resorna och att befinna sig i miljöer som de
upplever som riskabla. Ett par av läxhjälparna har hög ålder och vill därför avstå från medverkan.
Det finns också några läxhjälpare som inte har hört av sig.
Verksamheten har dock känts meningsfull både för sökande och för läxhjälpare. Personalen på
biblioteket uppskattar verksamheten även om det framförts krav från ledningen att läxhjälpen
inte får innebära administrativ belastning för personalen.

Planering för 2022: Allt beror på utyecklingen av pandemin och på de regler som biblioteket
sätter upp.
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Tensta konsthall läxhjälp
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Antal volontärer: 7 aktiva volontärer. Nio träffar under höstterminen 2021.

Antal deltagare: Cirka 40 deltagare.

Verksamhetsbeskrivning
Läxhjälpen i Tensta konsthall har tvingats gå på sparlåga under pandemin. Vanligtvis är det
träffar varje skolvecka, men vi kunde starta först sent på höstterminen och hann bara ha nio
träffar innan smittläget avbröt vår verksamhet igen. Vi har också behövt anpassa våra träfftider
för att följa Tensta konsthalls öppettider. Flera volontärer har fått ändrade förutsättningar, och
därför motvilligt behövt avbryta sin rid hos oss.
De onsdagar som genomförts har volontärerna stöttat studerande oavsett nivå och ämne, precis
som tidigare. Utöver de tidigare svårigheterna märks det, att många av våra besökare kämpar med
följer av pandemin som påverkar deras studievardag, såsom svårigheterna med att studera på
distans, att hitta studierå när många är hemma, att få möjlighet att öva svenska aktivt genom
samtal etc. Men det betyder också att de träffar vi genomfört haft stor genomslagskraft, och
många viktiga lärostunder har ägt rum och många insikter har utbytts under vår korta tid. Att
läxhjälpen saknats har märkts av, då vi återkommande fått frågor om när vi startar upp igen, via
mejl, sms och via frågor tUl Tensta konsthall.

Mål för 2022
Återuppta verksamheten så fort det går, inom de ramar som omständigheterna skapar.
Att arbeta med att hålla en god arbetsmiljö under träffarna, både för studerande och för
volontärer.

Att tillvarata deltagarnas studievilja samt våra volontärers dd och kunskaper och därigenom skapa
ett trevligt utbyte.

Arbetet/aktiviteterna under året

- Läxhjälpsträffar när smitdäget gjorde det möjligt.
- Kontinuerlig kontakt med volontärer, kontaktpersoner, konsthallen, och IM för uppföljning
samt feedback.

Utvärdering
Verksamheten fyller en viktig funktion och är efterfrågad. Omständigheterna är svåra, men vi har
lyckats hålla kvar en kontinuitet genom att ha så många träffar som vi kunnat.
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Bibblerian läxhjälp

fm
Antal besökare/elevet: O
Antal tillfällen: Verksamheten har pausats under hela 2021 p g a Covid-19.
Antal läxhjälpare/volontärer: 3-4 tillgängliga när verksamheten startar igen.

Verksamhetsbeskrivning
Vi erbjuder läxhjälp för alla som vill, såväl barn som vuxna. Barnen är prioriterade och det är
också de som dominerar bland besökarna, särskilt meUanstadie- och högstadieelever. Syftet är att
vara ett stöd i skolarbetet för barn och ungdomar för att främja utveckling på lika villkor, samt att
vara ett stöd även för vuxna.

Mål för 2022:
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till FHMs
rekommendationer.

Arbetet under året

Läxhjälpen har varit vilande under hela 2021 p g a Covid-19.

Utvärdering
Tidigare har utmaningen varit antalet volontärer. Under året har några av de tidigare volontärerna
faUlt ifrån medan några nya tillkommit.

13



Eventgruppen

fm
Antal volontärer:

Vi har haft totalt 6 volontärer som varit akdva under årets gång. Det har varit minst 2-3
volontärer vid varje akdvitet.

Antal deltagare:
Vi har i genomsnitt ca 7 deltagare per akdvitet. Vi har både icke-unika deltagare samt umka.

Verksamhetsbeskrivning
Vi arrangerar olika typer av aktiviteter där syftet är att man ska kunna träffa nya människor, hitta
nya hobbys men främst för att främja integrationen; Detta genom att erbjuda kostnadsfria
akdvlteter/evenemang inom bland annat kultur och sport där de som vill ska kunna komma. Vi
vill i framtiden också kunna fokusera mer på att aktiviteterna ska bidra dll ett mer andrasisdsk-
samt feminisdskt samhälle.

Arbetet/aktivitetema under året
Vi har under årets gång haft akdviteter som paddling, minigolf, halloween på Gröna Lund,
bowling och Boll^-wooddans.

Utvärdering
Utmaningar under 2021 har bland annat varit sjukdomar inom gruppen samt Coronapandemm,
då det skapar restriktioner på hur och när man kan umgås. Trots detta har vi kunnat skapa
evenemang som lockat fler människor genom att ha korta möten på distans där vi organiserar
upp oss. Detta anser vi är positivt, eftersom vi trots motgångar har kunnat hålla igång våra
evenemang genom gott samarbete via andra kanaler.

r^S^?

«

u.

'Sisrgit No^ahi

^(^ ^T1&ClAlA^1(
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