13.09.21

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Torsdag d. 9. september 2021
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Tom Bach Nielsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: Orientering fra Beboer Demokratisk Styregruppe v/Ghassan under
punkt 6.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 18. august.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Josaph blev valgt til ordstyrer.
4. Opfølgning og arbejdsgaver i forbindelse med projekt.
Stillingsopslaget skal ændres til ikke kun, at henvende sig til allerede Bydelsmødre.
Samtidig forlænges sidste ansøgningsfrist til d. 19/9.
Ansættelsesudvalg: Tom, Karina, Tiahes og Alice mødes d. 20/9 til udvælgelse af
ansøgere samt laver spørgeguide.
5. Valg til Integrationsrådet.
Der bliver 1 plads ledig, efter rundspørge, hvor medlemmerne har svaret, om de vil
fortsætte.
Integrationsrådet sørger selv for, at der bliver nogle ansøgere, ved at prikke nogle
kandidater på skulderen. Ansøgningsskema skal udformes, Alice laver forslag.
6. Repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter d. 4. september
v/Tiahes
I Rådet for Etniske Minoriteter er der fokus på æresrelaterede konflikter og social
negativ kontrol. Spørgsmålet om, hvad er negativ social kontrol, vil blive taget op på et
arrangement d. 29/1-22.
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Der arbejdes på, at anbefale kommunerne landet over, at aflønne
Integrationsrådsmedlemmer eller formand for Integrationsrådet for deres arbejde.
I Beboer Demokratisk Styregruppe under Helhedsplanen i Trekanten, er formålet at
sætte rammer for fælleskabet og udvikle området og gøre brug af beboernes egne
ideer. Der arbejdes desuden på, at oprette en Borgerforening.
7. Næste møde og indhold.
Næste møde bliver: Onsdag d. 6. oktober kl. 16-18. De 2 nyansatte inviteres med de
første 20 minutter. Arbejdsopgaver i forbindelse med projektet. Valg til
Integrationsrådet.
8. Evt.
D. 3/11 kl. 17-21, inviteres der til optakt til Kommunalvalget i Trivselshuset. Der skal
laves en video med Borgmesteren og Borgerservice, der skal vises på aftenen.
Integrationsrådet vil gerne være med i samarbejdet om arrangementet.

