Arbetsgruppsmöte på INVA-SAM
Ärende: Arbetsgruppsprotokoll
Plats: INVA-SAM:s lokaler
Datum: 24 september 2015
Tid: 17.00 – 19.00
 INVA-SAM:s ordförande öppnade mötet genom att hälsa arbetsgruppen välkommen och
samtidigt berätta om varför Akram och Tina inte kunde vara med på mötet.
 Haxhi Osmanaj valdes till mötessekreterare och Saul Sagnia valdes till justerare.
 Det gemensamma intrycket som byggs på egna reflektioner, samtal med besökare på
Furutorpsparken och diskussioner med bland andra Kjell Lundin med flera är att mångfaldsdagen
som INVA-SAM anordnade under Hx festivalen och utgjorde en av de många aktiviteterna som
samorganisationen har planerat för att uppmärksamma sin 40 årsjubileum var bra både när det
gäller mångfalden på aktiviteter den dagen men också medverkan med medlemsföreningar och
andra organisationer.
 INVA-SAM:s ordförande ställde frågan; - vad tar vi för lärdomar av mångfaldsdagen?
- Folk vill inte att den här dagen blir en engångsföreteelse och sa samtidigt att mångfaldsdagen var
det bästa som har hänt i Furutorpsparken på decennier
- Upplägget för planeringskvällen bör vara mer detaljerad och inte så formell
- Det bör finnas reservbord och reservstolar tillgängliga
- Inför nästa år bör man ta kontakt med HX i god tid. Ambitionen får vara att Hx börjar från
Furutorpsparken nästa år och att kommunstyrelsens ordförande inbjuds som invigningstalare
- Bilder och korta filmsekvenser läggs ut på INVA-SAM:s hemsida www.inva-sam.se

-

Kostander för mångfaldsveckan
20 000 kr, cirkus harlekin
32 000 kr, scentält och mattält
10 000 kr, Ljudanläggningen och Miggi-show
4 000 kr, Behrang Miri
1 000 kr, Trubadur – Lars Nilsson
3 000 kr, Debkagruppen från Karlskrona
3 125 kr, Skyltning
500 kr, Ansiktsmålning
Toaletter ???

 Nästa styrelsemöte planeras till den 13/10 kl. 18.00.
 Nästa medlemsmöte planeras antingen till den 13 eller 19 november.
 Kanslisten sägs upp på grund av oklarheter med verksamhetsstödsbidrag från
arbetsmarknadsförvaltningen.
 Ansökan om verksamhetsbidrag till INVA-SAM fortsätter att diskuskuteras med
arbetsmarknadsförvaltningen. En inbjudan till det har gått ut till förvaltningschefen Jesper
Theander och vikarierande integrationsstrategen Nidal Khalil. Enligt ett meddelande som har nått

INVA-SAM kan ett eventuellt besök från förvaltningen inte vara aktuellt förrän i slutet på oktober
månad.
 Fonder – Saul kontaktar Ingela för att boka ett möte med henne och återkomer till Haxhi med
besked om det.
 INVA-SAM:s lokaler är i stort behov av städning, grovstädning till att börja med. Saul tar kontakt
med en städfirma och återkommer till föreningsordföranden med kostnadsförslag och start av
städdagar. INVA-SAM bör innan dess ha kunnat meddela Saul om hur städningsbehovet av INVASAM:s lokaler ser ut.
 Samarbetet och samverkan med andra kommunala förvaltningar, ideella organisationer och
myndigheter har ökat och därför måste städningen av samorganisationenslokal fungera också.
 Enhet integration anordnar en aktivitetsdag för föreningar den 25/11 mellan kl. 10.00 – 14.00.
INVA-SAM kommer att bjuda sina medlemsföreningar att medverka på aktivitetsdagen. INVA-SAM
kommer att ha ett eget informationsbord på aktivitetsdagen som den här gången blir i
Helsingborgs arena.
Helsingborg den 28 september 2015
_____________________
Haxhi Osmanaj

