24.08.16

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 17. august 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Afbud
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Afbud
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 referat fra I-rådsmøde d. 15/6.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Planlægning af arrangement om §18 midler med oplæg fra formand for
Frivillighedsrådet, Bibi Mundbjerg, d. 30/8 i Trivselshuset.
Kaffe og te købes i Trivselshuset. Betina N. aftaler med Ivan om nøgle.
Vi mødes kl. 18.30 for at dække bord og gøre klar.
Alle sociale foreninger i Holstebro Kommune (152), der har en mail adresse er blevet
inviteret. Sidste tilmelding er 29/8 til Alice.
5. Planlægning af deltagelse i Kvarterfestival med info-stand d. 3/9 ved
Trivselshuset.
Der sendes en invitation ud til alle etniske foreninger (20), om at deltage sammen med
Integrationsrådet og vise deres foreninger frem fra kl. 10-17. Sidste tilmelding er 29/8 til
Alice. Integrationsrådets egne medlemmer skal melde ud, om de kan tage en vagt på
skift, i løbet af dagen.
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6. Velkomstpjece, som Holstebro Kommune sender til Asylcentret, inden borgeren
ankommer. Den trænger til at blive opdateret, og derfor inviteres
Integrationsrådet til at se på pjecen – så de kan bidrage med feedback og ideer –
både i forhold til opdateringer, og hvilke oplysninger det giver mening at have
med.
Pjecen blev drøftet grundigt. Der blev slettet mange ting, mange rettelser og tilføjelser.
Hvilket til sidst ledte til denne konklusion fra Integrationsrådet:
Rådet anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med interessenter, da
pjecen ikke er anvendelig overhovedet. Målgruppen har man ikke haft for øje, så
den er derfor alt for teksttung, ukonkret og uforståelig.
Ligeledes er formålet med billedmaterialet uklart. Lige som der er mange faktuelle fejl,
så til retning af nuværende udgave, anses for at være omfattende.
For at optimere pjecen og dens anvendelighed, anbefales, at der laves en digital
sprogversioneret udgave, så det bliver lettilgængelig for brugerne.

7. Næste mødedato.
Næste møde er: Onsdag d. 26/10 kl. 16-18.
8. Evt.
Vagtplan for 2. halvår i Trivselshuset blev præsenteret af Betina N. Det er op til den
enkelte at møde op på de angivne tidspunkter eller selv sørge for at få vagten byttet
indbyrdes (Bilag).

