Referat innvandrerrådet
Dato: mandag 23.januar 2017
Møtt: Emmanuel Bowah, Anne Segtnan, Ricardo Rugama, Fahima Yaseni, Mohammed Ahmed, Rune
Gjelvold
1. Referat 21.november 2016
Referat fra november 2016 ble godkjent.
2. Møteplan 2017
Følgende møteplan ble vedtatt:
Mandag 20.februar
Mandag 20.mars
Onsdag 19. april
Mandag 22. mai
Mandag 21.august
Mandag 2.oktober
Mandag 23. oktober
Mandag 6. november
3. Ny kandidat til innvandrerrådet.
Hanna Maroz har flyttet. Det nye medlemmet skal etter reglementet være en kvinne fra Europa,
Australia eller Nord-Amerika. Innvandrerrådet kan foreslå et nytt medlem som må godkjennes av
kommunestyret. Personen må være valgbar, det vil si bosatt i Verdal kommune og har rett til å
stemme ved lokalvalg.
Innvandrerrådet ber om liste over kandidater til neste møte og det lages en innstilling til
kommunestyret.
4. Arrangement/tiltak
Get together
Vi diskuterte aktuelle arrangement eller tiltak. Forslag fra Anne om å samarbeide med Røde Kors,
Frivillig Verdal eller andre aktører om et felles arrangement. Rune tar kontakt med dem for å høre
om hva vi kan samarbeide om. Kanskje innvandrerrådet kan være medarrangør for noe som allerede
er planlagt. Det må settes en dato for arrangement til neste møte (20.februar).
Snømannfestival
Forslag om at innvandrerrådet premierer den klassen eller barnehagen som lager den flotteste
internasjonale snømannen. Integrering og inkludering kan være tema. Rune kan høre om styrere og
rektorer tenner på ideen. Kåring av beste snømann på møte i innvandrerrådet i april.
Valg 2017
Hva kan innvandrerrådet bidra med for å øke valgdeltakelsen? Rune undersøker med
rådmannssekretær om rådet kan ta på seg noen oppgaver. Politiske debatter som kommer

5. Eventuelt
Kaveh informerte om en del aktiviteter. Det er barnekor onsdager 13.30 til 14.30 i kapellet. Dette er
for barn i 4. -7. trinn. Møllegata blandakor tirsdager 18.00 til 19.30 i klasserom H. Kaveh viste også til
møte mellom ungdomsskolen og Helga Haga om teaterintegrering. Han ordnet et møte med

ungdomsskolen med Helga Haga og 13 elever som har innvandrerbakgrunn. Innvandrerrådet
oppfordrer Teatergruppa framdrift setter av plasser til innvandrere ved neste forestilling. Dialog
med Stiklestad teater om forestillingen i sommer.
Aktuelle saker til neste møte:
 årsmelding 2016.
 grunnskole for voksne.

Rune Gjelvold

