18.04.17

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Torsdag d. 6. april 2017
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Afbud
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Afbud
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Golaley Karimi
Bettina Klara Uhrbrand
Seyamnd Sino
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)
Mette Marie Thomsen (V)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Bo Henriksen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referater fra I-rådsmøde d. 9. februar og 6. marts 2017.
Referaterne blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer.
Valgt blev Mette Marie.

4.

Høring fra Arbejdsmarkedsudvalget: Udpegning af nyt Integrationsråd 2017
Høringssvar:
Rådet vurdere, at det er vigtigt, at det indskrives, at der fortsat opretholdes en
observatør plads til repræsentant fra Jobcentret, da det i mange tilfælde er uvurderlig
viden, der ellers vil gå tabt imellem arbejdsmarked og Rådet.
Dato for Kultur på Tværs bliver 20.-22. september, i stedet for 3.-6. maj.
Vagtplan i Trivselshuset er sat i bero, jf. referat fra møde d. 9. februar 2017.
Der var enighed om at bruge ressourcer på noget andet end info-stand på
Kvarterfestival, jf. referat fra møde d. 26. oktober 2016.
På kandidat ansøgning til Rådet skal der tilføjes under punktet ”For at blive medlem af
Integrationsrådet skal du”


Kunne tale, læse og forstå dansk
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5.

Evaluering af info-møde om Kultur på Tværs d. 13. marts i Trivselshuset.
Der mødte repræsentanter op fra 7 forskellige lande, i alt 11 personer foruden 5
af Rådets medlemmer samt sekretær. Det er positivt, at der skal samarbejdes om
udstillingerne, hvor hovedbudskabet er landets historie, i stedet for foreningernes.

6.

Planlægning af Kultur på Tværs.
Biblioteket har spurgt, om vi kan afholde Kultur på Tværs i efteråret i stedet for det
planlagte 3.-6. maj, da det har vist sig, ikke at være muligt for Biblioteket, at lave det
lovede PR for arrangementet i tide.
Nye datoer for Kultur på Tværs bliver derfor: 20.-22. september.
 Udstillinger: 20.-22. september kl. 12-22
 Foredrag: 20.-21. september kl. 16-21.
 Traditionel musik og dans: 22. september kl. 16-19
 Fællesspisning for medvirkende: 22. september kl. 19-21.
Sammen med Biblioteket, findes en dato for et fyraftensmøde, hvor de tilmeldte
landes repræsentanter, kan se faciliteter og hvad der kan lånes på Biblioteket til at
lave plancer til udstillingerne.
Alle tilmeldte får besked hurtigst muligt om den nye tidsplan.

7.

Opfølgning på dialogmøde med HDTV d. 13. marts.
Der blev holdt et godt møde med HDTV om integrationsarbejdet. Med fra Rådet var
Tiahes, Josaph, Bettina U og Betina N.

8.

Godkendelse af Årsberetning 2016.
Årsberetningen blev godkendt.

9.

Næste mødedato.
Næste møde afholdes: Torsdag d. 1. juni kl. 16-18.

10. Evt.
Der var en drøftelse af fremtidig PR-strategi og materiale til udlevering.

