INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION
STYRELSEMÖTE 2018-02-15
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

MÖTETS ÖPPNANDE
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
VAL AV SEKRETERARE
VAL AV JUSTERARE
GÄST: ANN-CHARLOTTA LUNDGREN OCH TINA
CARLSTRÖM (Seniorrådgivare från
Stadsledningsförvaltningen)
6. GENOMGÅNG AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
7. GENOMGÅNG AV VERKSAMHETSPLAN 2018
8. EKONOMISK RAPPORT
9. UTVÄRDERING AV FÖRENINGARNAS DELTAGANDE
PÅ JULSKYLTNING 2017
10.
INVA-SAMS VÄLVILJA ATT DELTA I
FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN
11.
DISKUSSION OM SITTNINGSARVODE TILL
STYRELSELEDAMÖTERNA
12.
ANSÖKAN OM GRUNDBIDRAG OCH DISKUSSION
OM DET NYA ANMÄLNINGSSYSTEME
13.
FÖRBEREDELSERNA TILL INVA-SAMS ÅRSMÖTET
SÖNDAG DEN 11 MARS KL 13.00 (INSKRIVNING FRÅN
KL 12.00)
14.
EAST SIDE STORIES
15.
INFO OM INTEGRATIONS PROJEKT EQ-Brass
16.
ÖVRIGA FRÅGOR
17.
AVSLUT

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION
STYRELSEMÖTE 2018-02-15
Närvarande: Mohamed Hélaoui, Nazif Sadikovic, Marija Juric, Elvedin Durovic,
Jalal Murad, Guldzan El- Zouibi, Haxhi Osmanaj, Samir Chahrou, Mohammed
Cheaib, Saul Sagnia, Dezsö Faludi, Amer Dedic

1. Mötet öppnades av ordförande Mohamed Hélaoui som hälsade alla gäster
välkomna.
2. Styrelsemötet godkände framlagd dagordning med ändring av punkterna 6
och 7. Dessa punkter fick byta plats
3. Styrelsen utsåg Marija Juric till mötessekreterare
4. Styrelsen utsåg Haxhi Osmanaj till mötes justare
5. Ordförande hälsade de inbjudna gäster Ann-Charlotta Lundgren och Tina
Carlström (Seniorrådgivare från Stadsledningsförvaltningen) från
kontaktcenter välkomna.
Ann-Charlotta Lundgren och Tina Carlström informerade om att
kontaktcenter står till all hjälp vad gäller all slags rådgivning vare det sig
om det handlar om ekonomiska situationer som skuldsanering, lägga upp
budgeten inom ekonomin, kontakta bistånds handläggare eller
myndigheter, samt även hjälp till funktionshindrade personer och äldre
personer över 65 år.
Ann-Charlotta Lundgren och Tina Carlström har erbjudit sig själva att
gärna komma ut till våra föreningar för att berätta mer till medlemmar och
anhöriga.
6. Vid genomgång av Verksamhetsberättelsen 2017 så hade Saul synpunkter
att berättelsens inledning skrevs mer som individ och det uppstod lite
oenigheter mellan Saul och Mohamed samt att Verksamhetsberättelsen
skickades till AMFs chef Anna-Carin Mårtenlind istället först till
styrelsen. Mohamed förklarade situationen och därmed efter diskussionen
så godkände styrelsen hela Verksamhetsberättelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen för år 2017 förblir oförändrad

7. Styrelsen har genomgått Verksamhetsplanen för 2018 och styrelsen hade
inga invändningar och därmed fastställde Verksamhetsplanen 2018.
8. Kassören presenterade det ekonomiska rapporten för både Inva-Sam samt
projektet East Side Stories som godkändes av alla i styrelsen med bravur.
Kassören informerade styrelsen att Verksamhetsbidrag till Inva-Sam för
år 2018 har blivit beviljat och en summa på 800 000kr kommer att betalas
ut i 2 etapper, en i februari 2018 och en i maj 2018. Ordförande tackade
kassören för informationen och berömde kassörens arbete och kassörens
engagemang. Haxhi bekräftade att bidraget är på väg.
9. Styrelsen bestämde att betala en kostnads ersättnings till
medlemsföreningarna som var aktiva på julskyltningen i samarbete med
Inva-Sam pga. dåligt väder samt för dåligt placering på julskyltningen.
10.Inva-Sam vill gärna bli bjuden till föreningarnas årsmöte.
11.Diskussionen om sittningsarvode har lagts ner fram till Inva-Sams
årsmöte. Det ska tas som en motion.
12.Det har kommit ut en ny e-sida där föreningarna skall skicka in sina
handlingar för att ansöka om föreningsbidrag, där kanslisten har skickat ut
mail och informerat föreningarna om detta. Haxhi Osmanaj (handläggare
på AMF) har informerat att ej korrekt ifyllda ansökan skickas kommer då
att avisas.
13.Valberedningen har skickat ut mail för nomineringar till Inva-Sams
årsmöte 11 mars.
Styrelsen bestämde att man kommer att bjuda på smörgåstårta samt dryck
och dessert på årsmötet.
14.Styrelsen informerades om projektet East Side Stories där den
projektledaren Samar Jabri slutade i december 2017 och Annika Kofoed
återupptog rollen som projektledare igen. Inva-Sam har fått ett nytt bidrag
på en summa av 1 750 000kr från Kulturrådets satsning för Kreativa
platser projekttid år 2.
15.Styrelsen har informerats om ett integrations-projekt i samarbete med
orkester föreningen EQ-brass där information har skickats ifrån InvaSams kansli.
16.Styrelsen har informerats om att föreningarna kan ansöka om extra tjänst
– anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen där den anställde skall
uppfylla krav om 450 arbetslösa dagar eller ny anlända.
Elvedin ställde en fråga om att fortsatt arbete inom projekt ESS under hela
2018 och fick förtroende av hela styrelsen att fortsätta med det under
samma omständigheter som 2017.
17.Mohamed berättade att det olyckligtvis skickats två olika brev till
föreningarna om nominering till Inva-Sams styrelse; ett från Inva-Sam
och ett från valberedningen. Mohamed poängterade att innehållet är
detsamma och att nomineringarna ska skickas direkt till
valberedningsordförande per mail eller SMS.

Mohamed förklarade att skrivningen i brevet från valberedningen om att
”ordförande har meddelat att han inte har för avsikt att sitta kvar efter
årsmötet” ska ses som en allmän uppmaning om att ordförandeskapet i
Inva-Sam bör vara roterande i syfte att främja den demokratiska andan i
föreningen och även jämställdhet. Detta möjliggörs på bästa sätt om
ordföranden inte sitter längre än tre år.
Mohamed uppgav att han trivs väldigt bra med att arbeta för Inva-Sam, att
han brinner för att arbeta med människor och att han har byggt goda
relationer/förtroende med både föreningar och styrelsemedlemmar.
Mohamed berättade om några av de många minnesvärda händelser som
ägt rum de tre senaste åren och riktade ett stort tack till alla föreningar och
styrelsemedlemmar för deras gemensamma krafter. Mohamed nämnde
även de renoveringar som skett i Inva-Sams lokaler och som varit mycket
positivt för föreningen.

__________________________
Marija Juric (sekreterare)

______________________
Haxhi Osmanaj (justerare)

_________________________
Mohamed Hélaoui Ordf.

