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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 20. januar 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Mødt

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

Mødt

Gæst: Seyamnd Sino

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Seyamnd Sino blev inviteret som gæst til mødet, da Rådet skulle drøfte aktiviteter for
det næste halve år. Han er indstillet af Rådet til at blive nyt medlem, men nåede ikke at
blive godkendt før mødet.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 25/11-15.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Velkommen til nyt politisk udpeget medlem, Mette Marie Thomsen (V).
Kort præsentation af Rådets medlemmer.
Mette Marie Thomsen blev budt velkommen. Herefter var der en kort præsentation af
Rådets medlemmer. Også Seyamnd Sino blev budt velkommen, som gæst.
5. Valg af ny repræsentant til Kultur & Frivillighusets bestyrelse.
Valgt blev Josaph.
6. Aktiviteter, 1. halvår 2016:
 Dialogmøder med de etniske foreninger.
Det blev besluttet at afholde et Dialogmøde med alle foreninger på én gang i
Trivselshuset, torsdag d. 25/2 kl. 19-21. Alice spørger Ivan om der er plads.
Der inviteres max. 3 fra hver forening. Der ringes rundt eller bankes på hos hver
forening, for aktivt at få så mange med som muligt.
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Der var herefter en drøftelse af dagsorden til mødet.
Integrationsrådets medlemmer skal præsentere sig (så mange som muligt), hvorefter
ordet bliver givet til hver enkelt forening i max. 10 minutter, hvor de fortæller om deres
aktiviteter og hvad der rører sig i foreningen.
Herefter en åben dialog om:
Hvilke udfordringer møder foreningerne i hverdagen?
Hvordan kan vi samarbejde og bruge hinandens viden i integrationssammenhænge?
Hvordan kan vi hjælpe de nye flygtninge i Danmark?
Hvilke ressourser kan foreningerne byde ind med?
osv.
Til sidst samles trådene over hvilke samarbejder, der kan videreudvikles på.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal planlægge arrangementet, og hvem der
tager kontakt til den enkelte forening (Alice har liste over de etniske foreninger).
Det er: Payman, Betina N., Josaph og Mette Marie.
Arbejdsgruppen mødes: Mandag d. 8/2 kl. 16.
 Temamøde – Social kontrol.
Integrationsrådet skal afholde et Temamøde om Social kontrol i foråret, hvor også
Bydelsmødre skal deltage.
Punktet skal på til næste møde, hvor der arbejdes videre med planlægningen.
7. Årsberetning. Hvem vil med til at skrive den?
Tiahes og Alice skriver årsberetning først i februar.
8. Næste mødedato.
Næste ordinære møde er: Onsdag d. 16/3 kl. 16-18.
NB: Det forventes, at så mange som muligt af medlemmerne kommer i Trivselshuset
d. 25/2 kl. 19-21 til Dialogmøde med de etniske foreninger.
9. Evt.
Payman fortalte, at flere etniske kvinder i Holstebro efterspørger en tid i Badeland til
svømning, hvor der kun kommer kvinder og spurgte om det er noget Integrationsrådet
kan hjælpe med.
Tiahes svarede, at det ikke er en sag for Integrationsrådet, men i stedet
Bydelsmødrene, så derfor vil Payman og Tiahes tage kontakt til Badeland igennem
Bydelsmødrene.
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