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Referat
fra møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 30. maj 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Bo Henriksen
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Mette Marie Thomsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 3. maj.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bo blev valgt til ordstyrer.
4. Info om:
 Rådet for Etniske Minoriteter og hvilket samarbejde er der lagt op til.
v/Tiahes.
Tiahes orienterede om Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Årsberetning fra 2017
(Bilag) samt Medborgerskab & Integration i Danmark – et visionskatalog (Bilag),
blev fremvist. Informationsfolder om REM medsendes referatet (Bilag).


Bestyrelsesarbejdet i Kultur & Frivillighuset v/Tiahes og Josaph.
Tiahes og Josaph fortalte om bestyrelsesarbejdet.

5. Konstitueringer og udpegninger:
 Valg af formand og næstformand.
Tiahes blev valgt til formand.
Ghassan blev valgt til næstformand.


Valg af repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM).
Josaph blev valgt som repræsentant til REM.



Valg af repræsentant til Kultur & Frivillighusets bestyrelse.
Josaph blev valgt som repræsentant til Kultur & Frivillighusets bestyrelse.
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6. Prioritering af ordinære dagsordenspunkter og fastlagte temaer (punkt ønsket af
Bo).
Det er vigtigt, at der fremover holdes fast i de valgte temaer, Arbejdsmarkedsudvalget
har fundet vigtigt.
Der var en drøftelse af, hvad social kontrol er, og hvordan den opleves. Bo vil prøve at
skaffe Handlingsplanen fra Holstebro Kommune, som arbejdsmateriale til Rådet.
Et oplæg fra Karina Byskov Viborg ønskes om emnet. Også en temaaften (med
inviterede) ønskes afholdt.
Herefter var der en drøftelse af emnet Kvinder i job. Her blev der givet nogle
eksempler på, hvilke udfordringer der er med at få kvinderne i selvforsørgelse.
7. Fastlæggelse af arbejdsform- og proces samt deadlines for fastlagte temaer
(punkt ønsket af Bo).
Der skal afleveres i skriftform, hvad der kan sættes ind overfor social kontrol, og
ideudkast med råd til hvad Holstebro Kommune kan gøre, for at få flere kvinder i job.
Forslag fra Bo, om at oprettet et dokument i Google Docs, hvor Rådet har mulighed for
at kunne skrive i samme dokument, så alle hurtig og let er orienteret om det de andre
skriver og gode idéer ikke tabes så let på gulvet, blev godt modtaget.
Bo og Alice udarbejder forslag til dagsorden til næste møde, hvorefter medlemmerne
melder ind, om det kan godkendes, eller kommer med ændringer. Der vil være links til
aktuelle sider, der skal læses for at være forberedt til næste møde.
8. Udfyldelse af samtykkeerklæring - brug af fotos i Holstebro Kommune.
Alle fremmødte skrev under på samtykkeerklæring, så Holstebro Kommune må bruge
fotos af Rådets medlemmer.
9. Næste mødedato og indhold.
Næste møde: Onsdag d. 13. juni kl. 16-18.
10. Evt.
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