INVA-SAM Helsingborg
Styrelsemöte den 4 april 2016
Lokal: Inva-Sam, Åhusgatan 2

Konstitueringsmötesprotokoll
1
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Mohamed Hélaoui öppnande konstitueringsmötet genom att hälsa den nya styrelsen
välkomna till mötet, i synnerhet de nyvalda medlemmarna.
Presentation av styrelsemedlemmar.
Konstitueringsmötet godkände framlagd dagordning.
Haxhi Osmanaj valdes till konstitueringsmötets ordförande.
Saul Sagnia valdes till protokolljusterare för konstitueringsmötesprotokoll.
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Mohamed Héloui informerade den nya samorganisationsstyrelsen om det pågående
arbetet på Inva-Sam. Mohamed underströk bland annat att närvaron av
styrelsemedlemmar på styrelsemöten är viktigt och att samorganisationen kan utvecklas
vidare enbart när den har en aktiv styrelse som tar ansvar för de frågor som Inva-Sam i
enlighet med antagen verksamhetsplan avser att driva vidare.
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Mohamed Hélaoui gick genom den framtagna verksamhetsplanen för år 2016-2017.
Konstitueringsmötet antog verksamhetsplanen med föreslagna justeringar,
kompletteringar. Se bifogad bilaga.
Mohamed Hélaoui gick genom samorganisationens pågående projektinsatser och övriga
aktiviteter i Inva-Sam:s lokaler. Se bifogad bilaga.
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9
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Konstituering av styrelsen
Mohamed Hélaoui hade valts till samorganisationens ordförande på årsmötet i enlighet
med gällande stadgar.
Saul Sagnia utsågs till vice ordförande samt personalansvarig för samorganisationens
personalfrågor.
Jasmin El-Rameid utsågs till samorganisationens sekreterare
Dubravka Trejling Nikolic utsågs till vice sekreterare.
Elvedin Durovic omvaldes till kassör
Nazif Sadikovic utsågs till vice kassör
Fatma Cicek utsågs till ansvarig för kvinnofrågor
Vildan Altun utsågs till assisterande ansvarig för kvinnofrågor
Zarko Milojevic utsågs till ansvarig för idrottsfrågor
Enisa Grozdanic utsågs till ansvarig för kulturfrågor
Guldzan El zoubi utsågs till assisterande ansvarig för kulturfrågor
Mohammed Jama utsågs till ansvarig för ungdomsfrågor
Boutros Jacob utsågs till studieorganisatör
Ivan Kuzhicov utsågs till vice studieorganisatör
Jalal Murad utsågs till aktivitets/arrangemangs ansvarig

10 Firmatecknare
- I enlighet med samorganisationens stadgar är det ordföranden och kassören firmatecknare
var för sig.

11
-

Val av KIR ledamöter
Mohamed Hélaoui, ordförande
Saul Sagnia
Dubravka Trejling Nikolic
Mohammed Jama
Fatma Cicek

12 Mohamed Hélaoui informerade styrelsen om att samorganisationen Inva-Sam har tagit
fram en ny broschyr.
13 Mohamed Hélaoui informerade den nya styrelsen att Inva-SAMs lokaler inte kan lånas ut
av föreningar som inte är medlemmar i Inva-Sam och organisationer som inte har ett
samarbete med Inva-Sam. Inva-Sam har ett bokningssystem och reglerat utlåningsansvar
av lokalen från sina medlemsföreningar och samarbetsorganisationer. Det bör respekteras.
14 Kassören rapporterade om det aktuella ekonomiska läget. Samorganisationen hade
107 477,19 kr den 1 januari 2016. Efter utbetalning av beviljat verksamhetsbidrag från
Arbetsmarknadsförvaltningen, betald lokalhyra för första kvartalet i år, betalning av el och
telefonkostnader och utbetalning av personallöner och försäkringar har samorganisationen
idag den 12 april 2016 kvar på sitt konto 665 016,19 kr.
15 Styrelsen informerade Enisa Grozdanic om inhandlingsprocessen av tavlan.
16 Den nya styrelsen för Inva-Sam och nyvalda KIR:s ledamöter uppmanades att läsa
samorganisationens stadgar och KIR:s stadgar. Stadgarna finns på Inva-Sam:s hemsida.
17 Inva-Sam ska verka aktivt för att integrationsarbetet ska förflyt ta sig utanför gränserna
för invandrartäta stadsdelar i Helsingborg också.
18 Närvarolista för konstitueringsmötet finns. Se bifogad bilaga.

Helsingborg den 5 april 2016
__________________________
Haxhi Osmanaj (sekreterare)

Mohamed Hélaoui
Ordförande

____________________________
Saul Sagnia (justerare)

