Møte i Innvandrerrådet Verdal kommune
Tid og sted: 17.oktober 2019 kl. 17.00-19.30, Møllegata 12
Møtt: Emmanuel Bowah, Anne Segtnan, Fionna Gratton, Nele Verhoeve, Abdel Dibo, Zeynab
Khodadadi, Rune Gjelvold
Forfall: Ricardo Rugama, Mehari Tsegai
1. Godkjenning av referat fra møte i Innvandrerrådet 25.september 2019
VEDTAK: referat godkjent etter noen endringer.
2. Get Together
Rådet fikk en oppdatering på arbeidet med arrangement. Svein Gjøran Gundersen foreslås som
konferansier. Han har takket ja. Konferansier tar oss gjennom innslagene, matpause og Kahoot.
Leder kan takke for maten dersom ordfører ikke har anledning. Innvandrerrådet ønsker at
konferansier har et lite innlegg om FN-dagen og hvorfor denne dagen markeres.
Forslag på kahoot (Quiz) ble gjennomgått og testet med konkurranse blant medlemmene i rådet.
Nestleder vant med knappest margin. Spørsmålene er om Verdal, FN, innvandrere, mat, flagg,
fredsprisvinner, mm. Noen spørsmål ble lagt til etter gjennomgangen. Se quiz her:
https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/033ed9d0-73a6-4d64-b1ea-6adda87d0982
Når det gjelder program så har dessverre en lokal, og høyst lovende rapper, takket nei. Han
hadde lyst. Innvandrerrådet håper han får anledning. Kulturskolen er fortsatt med og de skal få
til to-tre sanginnslag, et innslag med fiolin, bass og gitar, to-tre pianoinnslag, og kanskje dans. Det
kom ingen flere konkrete forslag på navn. Innvandrerrådet jobber videre sammen med sekretær
for å få til flere innslag.
Internasjonal mat blir det, men vi trenger noen flere som kan bidra for å få mer variasjon. Så
langt har frivillige fra Eritrea, Somalia, Afghanistan, Liberia og Kongo sagt de skal bidra. Abdel skal
få med seg noen fra Syria til å lage masse god mat. Elevene på voksenopplæringen laget mat for
Rådmann forrige uke – og det ble en kjempesuksess. Flere av dem ville også bidra på Get
Together. Innvandrerrådet ønsker mat fra flere land. Innkjøpsliste fra 2018 kan brukes, men
plastikk skal ikke kjøpes inn. Rune og Emmanuel ordner innkjøp. Markedsføring. Alle må spre
facebook-event og poster. E-post ble sendt til skolene m.fl.
3. Forslag på nye medlemmer til Innvandrerråd Verdal 2019-2023
I møte 25.september ble følgende personer foreslått, men endelig vedtak ble ikke fattet:
Medlem: Guiseppe Cascio (Italia)
Medlem: Nele Griet Verhoeve (Belgia)
Medlem: Zeynab Khodadadi (Afghanistan)
Medlem: Varlee Balloh (Liberia)
Varamedlem: Graciela Elisabeth Huerta Navarro (Mexico)
Varamedlem: Inga Jankovska (Latvia)
Varamedlem: Elias Yousef Abdulnour (Syria)
Varamedlem: Mohammed Burhan Khiar, Mohammed Aman (Eritrea)
VEDTAK:

Innvandrerrådet foreslår følgende medlemmer til nytt Innvandrerråd 2019-2023:
Medlem: Varlee Balloh (Liberia)
Medlem: Guiseppe Cascio (Italia)
Medlem: Nele Griet Verhoeve (Belgia)
Medlem: Zeynab Khodadadi (Afghanistan)
Varamedlem: Graciela Elisabeth Huerta Navarro (Mexico)
Varamedlem: Inga Jankovska (Latvia)
Varamedlem: Barbara Piotrowski (Polen)
Varamedlem: Elias Yousef Abdulnour (Syria)
Varamedlem: Mohammed Burhan Khiar, Mohammed Aman (Eritrea)
Varamedlem: Abdel Dibo Moneim (Syria)
Ref. Rune Gjelvold

