Protokoll fört vid styrelsemöte med Inva-Sam 2015 08 14
1. Mötet öppnande
Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare för mötet valdes Istabraq Al- Hamadani. Till justerare valdes Abdul Issa samt
ordförande
3. Dagordning
Dagordningen godkänndes utan ändring
4. Rapportering
Projektledaren Saul Sagnia rapporterade om aktiviteterna, i chronologisk ordning, inför
mångfaldsdagen den 29 augusti.
 Arbetsmarknadsförvaltningens ordförande Anna Jähnke Håller invigningstal
Medverkande föreningar blir enligt följande:
 Palestinsk dansgrupp med Nidal Fares orkester.
 Makedonisk traditionell folkdans
 Grekisk Zorba dansgrupp
 Miggisband spelar populär musik live
 Playing for change spelar Reggie live
 Trubaduren Lars Nilsson sjunger och spelar gitarr i pauserna
 Artisten och rapparen Behrang Miri uppträder och avslutar med att skriva autografer
 Cirkustältet ska vara öppet för artisteri
 Ansiktsmålning för de små
Saul berättade att andra föreningar kommer att bidra med servering av smått och gott.
Föreningar som har anmält sig hitintills är Gambiska, Bosniska Bih 04, Iranska
kvinnoförening, Redeemed Christian Church, Palestinska kulturhuset, Bosniska kvinnor 2000,
Somaliska aktiv ungdom, Afghaniska kultur förening, Arabiska familjesällskapet, och
Ezidiska Huset. En del andra föreningar med Enisa Grozdanic i spetsen kommer att bidra med
egna konstnärliga alster samt handgjorda föremål. Det blir också en hel del gästföreningar
såsom Amnesty Int., Enhetsgruppen, ABF, NBV och Attendo.
Slutligen passar Saul på att tacka stadens HX arrangörerna för gott samarbete med oss.
5. KIR
Ordföranden diskuterade dagordningen inför KIR:s möte den 19/8. Han ville fånga
föreningarnas önskemål och förbättringsförslag
6. Ekonomi
Kassören Elvedin gjorde en ekonomisk redovisning och med tanke på de höga kostnaderna
inför mångfaldsdagen och planerade höstensaktiviteter uppmanade han till försiktighet och
sparsamhet.
7. Övrig rapportering
Ordf. rapporterade om hans uppföljningsmöte med kanslisten Linda Hofgren och
meddelade samtidigt att arbetet med hemsidan var på gång och kommer att bli färdigt på
mångfaldsdagen.
8. Avslut
Ordf. tackade för visat intresse och uppmanade deltagarna att ställa upp som en stor familj
och hjälpa till med förberedelserna men även under hela dagen. Västar kommer att delas ut till
funktionärerna.
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