Protokoll fört vid extra sammanträde med Inva-Sam den 21 maj 2015
Tid kl. 18.00
Plats: Inva-Sam
Närvarande:
Mohamed Hélaoui, Elvedin Durovic, Saul Sagnia, Tina Grezin, Mohamed Jama, Abdelmoein
Issa, Guldzan El-Zoubi och Thamer Aodeh.
1. Mötets öppnande:
Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppet. Samtidigt bad han
ledamöterna om överseende med att mötena blev lite för täta under den här
övergångsperioden. Vi kommer med all säkerhet att hålla lite fler möten än planerat under det
här året p.g.a förberedelserna av HX-festivalen och andra aktiviteter i samband med 40 årsfirandet.
2. Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare för mötet valdes Tina Grezin och till justerare valdes Abdulmoein Issa, jämte
ordf.
3. Anställning av kanslist
Ordf. informerade om mängden av ansökningar vi mottagit och att valet föll för en person
som tidigare arbetat med uppgifter som liknade den profil vi efterlyste i vår ansökan. Det blev
en medelårskvinna som heter Linda Hofgren. Anställningen är heltid på 6 månaders
provanställning fr.o.m. 1 juni 2015. Saul har varit med vid intervju med henne. Efter en
stunds diskussion om tjänsten enades de närvarande om hennes anställning.
Arbetsbeskrivning innehållande hennes befogenheter skall tas fram.
4. Kontorsmöbler
Ordf. berättade att han besökte Återbruket-Möbelförmedlingen och valt kontorsmöbler till en
arbetsplats. (höj och sänkbart bord, hurts, kontorsstol, 2 st bokhyllor och 2 st gäststolar.) Det
bestämdes att dessa möbler ska hämtas till Inva-Sam genom Elvedins hjälp på tisdag 26/5 kl
10.00.
5. Kanslistens arbetsplats
Det bestämdes att kanslisten ska sitta i det inre rummet, efter köket. En ny arbetsplats ska
utformas i den stora entrésalen. Planering ska ske i samråd med Abdul Issa.
6. Renovering av lokalen
Det beslöts att lokalen ska målas genom vår försorg och att golvet ska bytas ut genom
Helsingborgshem. Det blir troligt att de höjer hyran något. Elvedin ska tillfråga en målare och
återkomma med en kostnadskakyl. Renoveringen är en följd av Inva-Sams 40 års-firande.
Städning av lokalen diskuterades. Det är inte kanslistens uppgift att städa men hon ska kunna
ordna tydliga regler i samband med utlåning av lokalen. Den som lånar lokalen måste städa
efter sig annars blir det restriktioner för den som inte sköter sig. Ev. storstädning med
fönsterputsning några gånger om året diskuterades.
7. Planering av HX-festivalen
Saul berättade att han bokade möte med Daniel Nilsson, festivalansvarig, fredagen den 22/5 kl
15.00.

Saul blir utnämnd som projektledare för festivalen. Förslag om att ta fram ett antal T-shirt
med Inva-Sams logga på, till funktionärerna under festivalen.diskuterades. Abdul ska ta fram
en offert. Ordf. berättade att rapparen Miri Behrangs manager bekräftade att Miri deltar på
XH på vår inbjudan. Pris och villkor ska diskuteras när vi har ett färdigt program. Föreningar
ska uppmas att komma med egna förslag om festligheterna. Det belöts att kalla in
arbetsgruppen bestående av Saul, Abdul, Tina, Enisa, Akram. Haxhi och Mohamed H för
diskussion om planering och ansvarsfördelning inför HX. Ordf. skickar kallelse till den 8 juni
2015 kl 14.00 på Inva- Sam.
8. Ekonomisk redovisning
Kostnaden för festligheterna är fastställd av AMF till Sek 50.000:Kassören lämnade en fullständig rapport om det ekonomiska läget.
AMF har redan satt in Sek. 200.000:- på Inva-Sams bankkonto.
Det råder tveksamhet om uppsägning av larmavtalet. Saul ska kontrollera saken.
Av misstag har Länsförsäkringar fått betalt 2 gånger. Elvedin kollar att pengarna retuneras.
9. Övriga frågor
Ordf. begärde att få beställa visitkort med Inva-Sams logga till sig själv och till projektledaren
Saul. Styrelsen gav enhälligt sitt medgivande.
10. Avslutning
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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