INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION
INVA-SAM

Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2 november 2016
Tid: kl 18.00
Plats: Inva-Sam
1.

Mötets öppnande: Ordföranden Mohamed Hélaoui öppnade styrelsemötet genom att
hälsa mötesdeltagare välkomna till mötet.

2.

Godkännande av dagordningen: Styrelsemötet godkände föreslagen dagordning.

3.

Val av mötets sekreterare:Styrelsemötet utsåg Haxhi Osmanaj till mötesekreterare.

4.

Val av justerare:Styrelsen utsåg Saul Sagnia till protokolljusterare.

5.

Utvärdering av Kompetensutvecklingsdagen: Det blev en lyckad insats. Dagen blev
dock lite för lång för en del föreningsmedlemmar som jobbar helg/skift. Det vore bra om
nästkommande kompetenshöjningsdag bokas i form av internatvistelse och att insatsen
samordnas med samorganisationer för föreningar i Helsingborg för att på det sättet ge
Inva-Sam:s medlemsföreningar förutsättningar att knyta kontakt med andra föreningar
också.

6.

Riktlinjer för att ansöka om stöd hos AMF:Arbetsmarknadsförvaltningen planerar för
en grundlig förändring av föreningsstödet till invandrarföreningar. Med anledning av det
har förvaltningen haft ett remisförfarande där Inva-Sam som samorganisation för
invandrarföreningar har varit en av remissinstanserna och svarat på remissförfrågan
också. Samir Kafedzic besvarade Inva-Sam:s synpunkter både brevledes men också på
styrelsemötet.
AMF delar samorganisationens oro när det gäller hyresbidragsfrågan. Förvaltningen
kommer dock inte att ha den formen av bidragsystem kvar. Förvaltningen kommer att gå
över till en annan form av föreningsstödssystem där begreppet föreningsbidrag försvinner
helt och hållet. Förvaltningen inför istället begreppen grundstöd, verksamhetsstöd och
mångfaldsstöd, se förslag separat
Föreslagna föreningsstödsändringar syftar till att göra föreningsstödet mer jämställt,
tydliggöra prioriteringsområden för föreningsverksamhet som kan stödjas av
förvaltningen och göra föreningsarbetet med integration, mångfald, kultur, idrott och
områdesbaserat arbete mer transparent.

-

-

7.

Förenings service: Inva-Sam:s service till sina medlemsföreningar som vill ansöka om
föreningsstöd från andra bidragsgivare än AMF och staden kommer att utökas i takt med
behoven.

8.

Julmarknad: Hx har bjudit Inva-Sam att medverka i julmarknaden den 27/11 mellan
12.00 – 18.00 på GA-Torget. Projektledaren Saul Sagnia återkommer till ansvariga på Hx
med anledning av frågeställningen.
9. Möten: Inva-Sam är inbjuden till möte på immigranternas riksförbund 19/11. Saul Sagnia
och eventuellt Jalal Mourad kommer att åka till Halmstad för att delta på mötet och
representera Inva-Sam.
10. Viskängen: Inva-Sam är inbjuden att delta samt medverka i invigningen av
Viskängendagen 19/11 som anordnas av Wieselgrensskolan i Helsingborg och
Helsingborg staden.
11. Föreningsöverenskommelse: Inva-Sam och dess föreningsmedlemmar är inbjudna till
att delta på dialogmöte den 15 och 16 november på Hotell Horisont för att diskutera
vidare stadens samverkansavtal med den idéburna sektorn.
Onsdagen den 15 november kl. 18.00 -20.00.
Torsdagen den 16 november kl. 15.30 – 17.30.
12. a. Mångfaldsafton: Styrelsen beslutade att hålla en aktivitetskväll den 10/12 kl. 17.00 –
19.00 på Dalhems center. Saul Sagnia bokar lokalen hos Helsingborgs Hem. Zarko från
serbiska föreningen Mladost frågar sin dansgrupp om den vill komma och dansa den
kvällen.
b. Datakurs: Inva-Sam planerar att starta en datakurs i sina lokaler nu när möjligheten
till det finns efter inköp av nya datorer och kopiator.
13. Medlemsavgiften: Medlemsföreningar som har missat betala medlemsavgiften påminns
om det genom att kanslisten skickar ut ett påminnelsebrev med bifogat inbetalningskort.
14. Inköp: Kassören informerade styrelsen om inköp av tre nya datorer, två telefoner och en
kopiator.
15. Ekonomisk rapport: Kassören meddelade styrelsen att samorganisationens ekonomi
följer planeringen och att ett budgetförslag för nästkommande år håller på att tas fram.
16. Event: Ezidiska föreningar i Helsingborg i samarbete med Helsingborgshem,
studieförbundet NBV, Idé-A och enhet integration på AMF anordnar en kulturkväll på
Dalhems center den 12/11 kl. 18.00. Alla är välkomna
Balkanföreningen i Helsingborg i samarbete med Helsingborgshem, studieförbundet IbnRushd, Idé-A och enhet integration på AMF anordnar en kulturkväll på Dalhemscenter
den 3/12 kl. 18.00. Alla är välkomna
17 Avslut: Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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