Møte i innvandrerrådet
Tid og Sted: 09.10.17 kl. 18.00 – 20.00, Møllegata 12
Møtt: Anne Segtnan, Emmanuel Bowah, Mohammed M. Ahmed, Marcin Piotrowski, Rune Gjelvold,
Nele Verhoeve
Forfall: Fionna Gratton, Ricardo Rugama
1. Godkjenning av referat fra møte i innvandrerrådet 11.09.17.
VEDTAK: Referat godkjent.
2. Get together
Lydanlegg
Det er både en mulighet å låne anlegg fra Verdalsøra og Ørmelen. Dette avklares av Nele.
Annonsering
Arrangementet ligger ute på Facebook og på www.verdal.kommune.no. Redaktør for Innherred
Folkeblad er kontaktet.
Matgrupper
Vi har en avtale med personer fra Eritrea, Somalia, Kongo, Liberia, og Polen. Mohammed skal snakke
med Abdel om matgruppe fra Syria. Rune forhører seg med personer som kan lage mat fra Filipinene
og Thailand, og tar kontakt med Ricardo. Penger til matlaging: Mohammed, Rune, Emmanuel tar
kontakt med maktgruppene for å finne ut hvor mye penger de trenger til å lage mat.
Matgruppene kan utfordres til å ta med gjenstander og symboler fra sitt hjemland.
Kjøkken
Vi har kantina på Verdalsøra til disposisjon. Nele forhører seg med lån av kjøkken på Ørmelen og
Rune forhører seg med lån av kjøkken på Frisklivssentralen. Marcin tar kontakt med Røde Kors for lån
av deres kjøkken.
Utstyr
Vi gikk gjennom handlelisten fra 2016. Se vedlegg for liste over varer som bestilles. Rune ordner meg
flagg og informasjon om landene. Anne ordner med skilt til maten. Undersøk med skolen om det er
bestikk og tallerkener vi kan bruke.
Program
Konferansier: Jeremiah Chiluman Williams. Han er bekreftet og kan stille.
17.00 - ÅPNING
o Musikalsk åpning fra Juniorspellmannslaget.
 17.10 Virksomhetsleder IOM, Anne Grete Wold Olsen. NB! Må være ferdig kl. 17.30.
 17.30 Leder innvandrerrådet, Emmanuel Bowah.
17.40 - SERVERING
18.30 - UNDERHOLDNING OG KAFFE
 Musikals innslag fra Somalia
 Trommedans.

Underholdning som er uavklart
o John Hermann. Emmanuel får bekreftelse.
o Verdal Juniorspellmannslag. Nele tar kontakt.
o Danseinnslag. Nele tar kontakt.
o 2 musikere/hobbymusikere fra Møllegata. Rune tar kontakt.
o Kahutt. Nele og Anne vurderer.
Invitasjoner og plakat
Sekretær sender ut invitasjon til innvandrerrådet på fylket og Frivillig Verdal, samt til Line Ertsås for
videresending til kommunestyret og ledelsen i kommunen.
Mohammed henger opp plakat på Frivillig Verdal og Servicekontoret.
Nele kan henge opp på Ørmelen og kulturskolen.
Emmanuel: butikker.
Marcin: Røde kors, Stiklestad, Levanger kulturskole
Rune: Møllegata 12, Voksenopplæringen, Verdal videregående, Verdalsøra
Anne: VIP-senteret.
Det settes ikke opp et møte før arrangementet uten at det er behov for dette. Det meste kan
avklares fortløpende over e-post.
VEDTAK: budsjettramme for arrangementet settes til 25 000.
3. Invitasjon til deltakelse på introduksjonsprogram i høstferien
Innvandrerrådet inviteres til lunsj på Verdal videregående kl 12.00 tirsdag – torsdag. Og på tur fredag
kl. 8.30 på Gamle Kongeveg. Formålet er å komme i kontakt med nyankomne.
VEDTAK: saken tas til orientering.
4. Saker fra kommunestyret 25.09.17
Det ble orientert kort om saker som har vært til behandling. Innvandrerrådet ønsker mer informasjon
om hvordan grunnskolen rapporterer på arbeidet med minoritetsspråklige. Tilstandsrapporten på
grunnskolen tar ikke opp dette temaet. Sekretær bes om å sende invitasjon til kommunalsjef
oppvekst angående dette.
Innvandrerrådet ønsker også å blir involvert i arbeidet med et nytt helsebygg, og sekretær bes om å
kontakte kommunalsjef helse.
5. Arbeidet med familiegjenforente i kommunen
Notat om saken sendes på e-post, slik at medlemmene kan gi tilbakemelding om dette.
Ref.
Rune Gjelvold

