INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION
STYRELSEMÖTE 2017-03-09
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justerare
4. Planering inför årsmötet 19/3-2017
5. Nomineringar till årsmötet
6. Mångkulturellkväll på Idé-A den 15/3-2017 kl. 18.00
7. Nationaldagsfirandet den 6/6
8. Hx festivalen den 3, 4 och 5 augusti
9. Diskussion om öppettider på Inva-Sam:s kansli
10. East Side Stories
11. Övrigt
12. Avslut
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Ordföranden öppnade mötet genom att hälsa mötesdeltagare välkomna.
Haxhi Osmanaj utsågs till sekreterare för mötet.
Saul Sagnia utsågs till justerare för styrelsemötesprotokollet.
Årsmötet för Inva-Sam hålls den 19 mars 2017 kl. 13.00 på Kompetenscenter Norrehed,
Planteringsvägen 139. Styrelsen för Inva-Sam samlas dock kl. 12.00.
Förtäring och inköp av engångstallrikar, kaffe/temuggar, servetter med mera sköts av
kassören och ordföranden.
Arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke kommer att leda årsmötet. Nämndens
viceordförande Marie Nilsson kommer att vara med också.
Efter mötet kommer närvarande föreningar att få möjlighet att ställa frågor till Anna och
Marie.
Sista nomineringsdag till Inva-Sam:s styrelse är den 10/3-2017. Valberedningen håller på
med att sammanställa inkomna nomineringar och förbereder ett förslag på styrelse till
årsmötet.
Den 15/3-2017 kl. 18.00 anordnar Inva-Sam en mångkulturell kväll på Idé-A
Drottninghög. Det blir föreläsning om invandrarnas historia i Helsingborg av Ingela
Ohlsson, författare och fd chef för invandrarbyrån i Helsingborg samt lägesrapport om
ensamkommande barn på drift av Moa Roos mfl.från Rädda Barnen. Föreningen BiH-S04 och Balkanföreningen kommer att bjuda på traditionella Balkan kakor.
Någon form av musikunderhållning kommer vara med i programmet också.
Mohamed och Haxhi skriver mail till Inva-Sam:s medlemsföreningar med anledning av
det och inbjuder föreningarna till att delta på kulturkvällen.
Inva-Sam och Kulturförvaltningen genom verksamheten Museer och trädgårdar har
utformat ett samarbete kring nationaldagsfirandet den 6/6-2017. Inva-Sam kommer att ta
kontakt med sina medlemsföreningar för att hjälpa föreningarna att anmäla sig till
nationaldagsfirandet.
Haxhi säger att medverkan i nationaldagsfirandet och Hx festivalen och samarbetet med
övriga myndigheter/organisationer/kommunala förvaltningar är sådana aktiviteter som
föreningarna kan ta upp i sina verksamhetsplaneringar som bifogas ansökan om
föreningsstöd. Det ser Arbetsmarknadsförvaltningen positivt på vid handledning av
föreningsstöd.
Hx festivalen är i år mellan den 3 till den 5 augusti 2017. Inva-Sams medlemsföreningar
kommer att stå på Södergatan vid Mäster Palms Plats.
Medverkande föreningsmedlemmar på Hx-festivalen behöver inte betala för stånden som
de lånar under Hx festivalen. Men det är osäkert om föreningsstöd från Hx kan utgå till
medverkande föreningar i år.

Tina Bild som Inva-Sam har haft kontakt med i den här frågan kunde inte bekräfta om
Hx- arangören hade budgeterat det. Torget kan föreningarna dock använda för att spela
musik och/ eller ordna någon annan form av aktivitet exempelvis lära tittarna att dansa
eller sjunga i kör.
10. Kanslisten har meddelat Inva-Sam:s ordförande att förlängda öppettider på Inva-Sam på
tisdagar och torsdagar inte har inneburit att fler föreningar har kunnat besöka Inva-Sam.
Därför vill kansliet återgå till den normala arbetstiden igen.
Haxhi ser dock gärna att tillgängligheten för föreningar att komma i kontakt med InvaSam blir kvar, åtminstone under ansökningstidsperioderna för föreningsstöd.
11. East Side Stories är igång. Dans och musikpedagoger har anställts inom projektet för att
lära barn och ungdomar att dansa och sjunga. Många barn är intresserade av att vara med
i projektet. Projektaktiviteterna håller till på Multiteket på Drottninghög.
Delar av styrelsen har dock synpunkter på hur den operativa delen av projektet sköts och
känner sig besvikna på att Inva-Sam:s medlemsföreningar har åsidosatts. Styrelsen menar
dock att detta är ett områdesbaserat projekt och att många av Inva-Sams
föreningsmedlemmar bor just i området Drottninghög, Dalhem och Fredriksdag.
Styrelsen informerar om att en ekonom är anlitad för att följa upp och redovisa projektets
ekonomi. Det är dock Inva-Sam:s ordförande och kassör som sköter bokföring och
betalning av projektets fakturor och löner samt övriga kostnader. Ordföranden och
kassören arvoderas för faktiska arbetstimmar som rör projektet. Den del som berör arbetet
med Inva-Sam är helt ideellt.
12. KIR har haft sitt ordinarie möte den 7 mars 2017 . KIR:s roll förväntas genomsyra hela
stadens arbete och vara utspridd bland ansvariga för respektive förvaltning.

Helsingborg den 10 mars 2017

__________________________
Haxhi Osmanaj (sekreterare)

______________________
Saul Sagnia (justerare)

_________________________
Mohamed Hélaoui Ordf.

