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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 29. oktober 2018
Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
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. 17. oktober.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Mette Marie blev valgt til ordstyrer.
4. Skal Integrationsrådet have eget logo? (bilag).
Tiahes ville gerne beholde Holstebro Kommunes logo og i stedet bruge det foreslåede
logo i forbindelse med underskrift, men Rådet blev til sidst enige om, at bruge det
foreslåede logo, hvis den sorte brik bliver multifarvet. Et nyt forslag sendes rundt til
Rådets medlemmer.
5. Fastsættelse og planlægning af Seminar med workshop om Social kontrol.
Seminaret afholdes onsdag d. 27. februar kl. 17-20.30. Stedet findes senere. Der skal
fortsat arbejdes på at få så mange skoleledere, skolelærere og skolebestyrelser med
fra så mange skoler og institutioner i Holstebro Kommune som muligt. Derudover skal
der findes en kompetent oplægsholder og styrer af workshoppen.
6. Fortsat udarbejdelse af Idekatalog til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. Social
kontrol og Kvinder i job.
Der blev arbejdet videre med indholdet til Idekataloget, og arbejdsopgaverne blev
herefter fordelt mellem Rådets medlemmer. Opgaverne skal være færdige til næste
møde, hvor det hele samles.
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7. Næste mødedato og indhold.
Næste møde bliver: Onsdag d. 28. november kl. 16-18.
Sidste møde i 2018: Onsdag d. 12. december kl. 16.00-20.00 m/julefrokost.
Indhold: Fortsat udarbejdelse og færdiggørelse af Idekatalog og planlægning af
Seminar med workshop om Social kontrol.
8. Evt.
Der er kommet en invitation til Integrationsrådet fra Rådet for Etniske Minoriteter
(REM), til at deltage i et arrangement om negativ social kontrol, med øvelser
og oplæg fra Dialogkorpset. Der gives en række redskaber til, hvordan man som
Integrationsråd, kan arbejde med problematikken i sin egen kommune. Flere af rådets
medlemmer vil gerne deltage i arrangementet i Århus d. 29. november. Tilmelding skal
ske til Alice, der melder samlet tilbage om antallet af deltagere til REM.
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