Samorganisationen INVA-SAM
Åhusgatan 2
252 47 Helsingborg
Ärende: Årsmötesprotokoll 2016
Plats för årsmötet: Kompetenscenter Norrehed (Matsalen)
Adress: Planteringsvägen 139
Tid: 13.00 - 15.00
1. Saul Sagnia öppnade Inva-Sam:s årsmöte genom att hälsa mötesdeltagare välkomna till årsmötet
och begära att mötesdeltagare håller en tystminut för den bortgångne styrelsemedlemmen
Abdul Mouein Issa som representerade Palestinska kulturhuset.
2. Årsmötet finner att utlysningen av mötet har skett i enlighet med Inva-Sam:s gällande stadgar.
3. Årsmötet godkände framlagt dagordning.
4. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Peter Knutsson till mötesordförande för
Inva-Sam:s årsmöte.
5. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Haxhi Osmanaj till sekreterare för InvaSam:s årsmöte.
6. Årsmötet beslutade att upprop av närvarande mötesdeltagare ska ske vid behov.
7. Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.
8. Årsmötet beslutade att utse Boutros Jacob och Samir Chahrour till justerare för
årsmötesprotokoll.
9. Saul Sagnia läste upp Inva-Sam:s verksamhetsbeskrivning för 2015 som avgående styrelse hade
tagit fram.
- Årsmötet antog verksamhetsbeskrivningen för 2015 med tillägg att Bosniska Kvinnoföreningen
medverkade på Inva-Sam:s 40 årsjubileum på Maria Kyrkan och Mångfaldsdagen på
Furutorpsparken genom konstutställning.
10. Inva-Sam:s kassör Elvedin Durovic redogjorde för Inva-Sam:s årsmöte om samorganisationens
intäkter och av/utgifter. Kassören kunde konstatera att Inva-Sam:s skatter, avgifter och försäkringar
för kanslisten är färdigt betalda när det gäller förra året.
- Årsmötet antog den av kassören framlagda ekonomiska rapport för år 2015.
11. Enligt revisionsrapporten från Inva-Sam:s revisorer Faludi Deszö och Haxhi Osmanaj har InvaSam:s ekonomi sköts i enligt god dokumentationssed och därför föreslogs det att Inva-Sam:s
årsmöte beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet då det inte finns något att anmärka när det gäller
samorganisationens ekonomi.
12. Årsmötet följde revisorernas rekommendation och beviljade den avgående styrelsen
ansvarsfrihet.
13. Årsmötet gick på styrelsens rekommendation och lämnade medlemsavgiften oförändrat.
Medlemsavgiften förblir alltså 200 kr per föreningsmedlem.
14. Årsmötet gick på valberedningens förslag och fastställde antalet styrelsemedlemmar till 11
ledamöter.

15. Val av ny styrelse för samorganisationen för invandrarföreningar Inva-Sam.
a. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde om Mohamed Hélaoui till Inva-Sam:s
ordförande på 1 år
b. Övriga styrelsemedlemmar på 2 år valdes i klump, se valberedningens förslag.
Den nyvalda är
1- Jasmin El -Rameid
(nyval)
2- Saul Sagnia
(omval)
3- Enisa Grozdanic
(omval)
4- Mohamed Jama
(omval)
5- Boutros Jacob
(nyval)
Styrelsen konstituerar sig innan marsmånaden är slut.
c. Årsmötet gick på valberedningens förslag och omvalde Jalal Murad till suppleant. I enlighet med
valberedningens förslag för nyval av suppleanter valdes Vildan Altun, Dubravka Trejling Nicolic
och Nazif Sadikovic.
d. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Faludi Deszö och Haxhi Osmanaj till InvaSam:s revisorer.
e. Årsmötet valde Akram Saouan, Samir Chahrour och Gabriel Jatta till valberedningen
Akram Saouan som sammankallande.
16. Årsmötet beslutade att lämna antagandet av verksamhetsplan för år 2016/17 till den nyvalda
styrelsen. Verksamhetsplanen ska dock antas av nästkommande medlemsmöte.
17. Årsmötet har inte fått in för behandling/beslut någon form av skrivelse med synpunkter,
proposition eller motion.
18. På punkten övrigt diskuterades frågan om att Sven Hakon från Tyskspråkiga föreningen
informeras om utgången av samorganisationens årsmöte i egenskap av kontaktperson för omnämnt
förening på Inva-Sam och hedersmedlem för samorganisationen.
Önskemål om att mångfaldsdagen görs till en återkommande folkfest i samarbete och samverkan
med medlemsorganisationer och Hx- festivalarrangören kom fram också.
Redovisningen av föreningsverksamheten bland medlemsföreningar togs upp både av Inva-Sam
men också handläggare för föreningsbidrag på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgsstad.
Invandrarföreningar har ett stort behov att introduceras i redovisningsarbete av
föreningensverksamhet. Det kommer Inva-Sam:s nyvalda styrelse och handläggaren för
föreningsbidrag till invandrarföreningar hjälpa till med i form av styrelseutbildningar och den
nyanställde kanslisten.
19. Vid avslutning av årsmötet tackade mötesordföranden för sig och önskade den nyvalda styrelsen
och Inva-Sam lycka till med sitt arbete.

Helsingborg den 16 mars 2016

_________________________
Haxhi Osmanaj (mötessekreterare)

_________________________
Boutros Jacob (justerare)

_________________________
Samir Charour (justerare)

