Møte i innvandrerrådet
Dato: 11. september 2017 kl 18.00-18.50
Sted: Møllegata 11.
Til stede: Mohammed M. Mohyidin, Emmanuel Bowah, Fionna Gratton, Nele Verhoeve og Anne
Segtnan (referent)
Forfall: Ricardo Rugama, Rune Gjelvold
1. Godkjenning av møtereferat fra siste møte
Referatet ble godkjent
2. Get together 30. september
Har fått tilbud om å bruke barneskoleamfiet, da ungdomsskolen er opptatt, selv om vi har
booket for lenge siden. Dette er uheldig da det blir mer oppstykket og mindre plass.
Vi har også fått invitasjon til å bidra på Barnas Verdensdag på Levanger samme dag, med
samme målgruppe. Dette har vært et populært arrangement tidligere og vi vurderer det til å
være en stor «konkurrent».
Rådet ønsker derfor å prøve å finne en dato for dette og foreslår 21. og 28. oktober.
Sekretær Rune får i oppdrag å avklare om disse datoene er mulig med skolen så snart som
mulig.
Emmanuel og Mahammed har snakket med flere som ønsker å lage mat.
Det er også snakket med flere om underholdning. Vi må ha tid til improviserte innslag
underveis.
Morten Kvaal har tatt på seg lyd den 30. september, men må avklares på ny dato.
PR: Vi snakker med Tor Ole Ree om oppfølging fra i fjor med en sak.
Når dato er klar, lager Anne ny plakat og legger dette ut på arrangement. Det lages egen
Facebookside for Innvandrerrådet som dermed står som arrangør.

3. Høring: endring i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter
Rådet har fått tilsendt høringsuttalelsen som er sendt fra Verdal kommune, og synes
høringssvaret kommunen har gitt er bra og slutter seg til dette. Spesielt viktig er det å få på
plass forlenging av introduksjonsprogrammet, siden dette nå er regelen, heller enn unntaket.
Det er også viktig å få på plass nok finansiering til kommunen for å få dette til.

4. Forespørsel om presentasjon fra Integrering og mangfold
Innvandrerrådet er bedt til Møllegata voksenopplæring for å presentere innvandrerrådet 11.
oktober kl 13.30. Vi takker ja til invitasjonen. Så mange som mulig fra rådet stiller opp.
Markedsføring av Get together blir viktig.
Neste møte i rådet er 2. oktober.

