Protokoll fört vid Inva-Sams styrelsemöte 2016 06 23 kl 17.30
Närvarande:
Saul Sagnia, Enissa Grozdanic, Fatma Cicek, Zarko Milojevic, Jasmin El-Rameid, Nazif
Sadikovic, Ivan Kuzhicov och Mohamed Hélaoui
Gäster:
Akram Saoun, hedersmedlem och Haxhi Osmanaj, AMF
1. Mötets öppnande
Ordf. M. Hélaoui hälsade de närvarande välkommna och förklarade mötet öppnat. Inva-Sam
bjöd på jordgubbstårta för att fira midsommar tillsammans.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av protokollet
Till justerare utsågs Saul Sagnia
4. Aktivitetsrapport
Ordf. berättade om Inva-Sams deltagande på Nationaldagen i Sofieros park, en lyckad dag
med mycket kontakt med människor av olika slag, utdelning av Inva-Sams folder samt
utdelning av presenter till vinnarna i tävlingen som Inva-Sam anordnade.
Våra medlemsföreningar, vilka är Grekisk Föreningen, Serbiska Föreningen och Kurdiska
kvinnoföreningen bidrog med folkdans för kungen och invånarna. Italienska Föreningen
deltog med information om sina aktiviteter och kultur.
Vidare informerade ordf. om Inva-Sams deltagande i en kommunal referensgrupp som
behandlade frågan om plan för lika möjligheter i Helsingborg. Inva-Sam har dessutom
mottagit flera remisser från stadens kommunstyrelse. Vi har besvarat några men det återstår
fyra nya remisser att yttra sig över.
Inva-Sam har haft besök av Samir Kafedzic från Arbetsmarkadsförvaltningen och diskuterat
frågor angående Inva-Sams framtida roll vad gäller service för våra medlemsföreningar men
även frågan om ett nytt system för att söka medel från stadens olika förvaltningar.
Inva-Sam är bjudna till Stadsteatern för diskussion om ett gemensamt projekt som ska berika
kulturlivet inom vissa utsatta områden i Helsingborg exempelvis triangeln Drottninghög,
Dalhem och Fredriksdal. Saul, Fatma och Mohamed ska närvara. Akram kommer att assistera.
Inva-Sam deltog som föreläsare i möte med Hyresgätföreningen i Helsingborg och är
inbjuden att komma till deras regionsstyrelse i höst.
Övriga planerade aktiviteter för hösten är Inva-Sam:s deltagande i en föreläsning om
”Migration utifrån ett historiskt perspektiv samt FN:s roll i flyktingfrågan”.

Föreläsaren är professorn Christer Eldh från Campus. Föreläsningen arrangeras i samarbete
med IDE A på Drottninghög.
Inva-Sam har bokat lokal för en kompetensutvecklingdag för våra medlemsorganisationer.
Datum är 1 oktober 2016. Plats Folkhögskolan Sundsgården.
5. HX-festivalen den 4, 5 och 6 augusti
Saul i egenskap av projektledare berättade att vi har haft flera möten med HX-kommittén och
förhandlat om vårt deltagende. Det resulterade i att Inva-Sams medlemsföreningar tilldelats
minst 8 bord (stånd med tak). Plats ska vara Gustav Adolfstorg. Dessutom kommer våra
föreningar att delta med folkdansuppvisning med ca 2 x 20 min/dag på Södergatan. (Kurdiska
kvinnoföreningen, Gambiskaföreningen. Palestinskaföreningen, Bosniskaföreningen samt
Bosniska kvinnoföreningen har anmält sig). Inva-Sam har dessutom tilldelats 15.000:- som
bidrag för våra föreningars omkostnader i samband med festivalen. Summan kommer att
fördelas rättvist.
6. Nytt bidragssystem
Haxhi från AMF förklarade att strategen Samir Kafedzic planerar att presentera ett nytt
system för ansökan om aktivitetsbidrag inom kommunen. Systemet handlar om olika nivåer
av ansökan. Kan vara Grundstöd, Verksamhetsstöd eller Mångfaldsstöd. Det nya systemet är
bra för våra medlemsföreningar men det krävs ansträngning och transparens. Samir kommer
att bli bjuden till kompetensutvecklingsdagen den 1 oktober för att berätta mer om detta
system.
7. Beslut
a) OK till kompetensutvecklingsdag den 1 oktober 2016
b) OK till inköp av en handgjord gobelain tillverkad av vår medlem Enissa Grozdanic för
6.000:-. Hantverket kommer att ägas av Inva-Sam
c) Ok till beställning av pennor med Inva-Sams logga på
d) OK till beställning av en roll-up med info om Inva-Sam
e) OK till beställning av tejpremsor med inva-Sams uppgifter som ska klistras på InvaSams skyltfönster
8. Avslut
Ordf. önskade de närvarande en glad midsommar och förklarade mötet avslutas
Vid pennan

Mohamed Hélaoui
Ordf.

Justerare: Saul Sagnia

