Dagsorden:
Velkomst ved forkvinde: Parshank Saeed
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmetællere 3)
Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Bestyrelsens beretning
6) Arbejdsprogram for kommende år
7) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent
8) Valg: Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af interne revisor
(Forkvinde og næst forkvinde vælges ved første bestyrelsesmøde blandt bestyrelsen)
9) Eventuelt
11 medlemsforeninger repræsenteret af de 6 medlemsforeninger IKR 7 stemmeberettiget til stede, der er 0
fuldmagter Endvidere 7 personer uden stemmeret

Ad 1) Valg af dirigent og referent o Dirigent:
Katina Rasmusen blev valgt Referent: Annam al hayali- blev valgt referent.
2-Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
3-Indkaldelse til generalforsamling skal ske 4 uger før generalforsamling Der er udsendt indkaldelse via mail
25.2.2021. Indkaldelsen er dermed lovligt indkaldt. Der har også været annonceret på facebook.

4-Behandling af indkomne forslag. Forslag om eksklusion af foreninger: de komme ikke nogle forslag.
5-Bestyrelsens beretning og Arbejdsprogram for det kommende år.
VI har sendt tidlige åresrapport , Parshank Saeed gennemgår aktiviteterne for år 2020, som IKR har været
med, og på grund covid 19 vi har lavet alle bestyrelse møde on line og forsætte projekt telefonrådgivning.
Se venligst åres rapport IKR hjemside.

6- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent: Annam Al-Jadri fremlægger regnskab
og budgettet mundtligt overfor forsamlingen.
Budget og regnskab godkendes .
7- Valg: - Valg af bestyrelse og suppleanter. Der må max stemmes på 3 personer for, at stemmesedlen er
gyldig. Resultat af afstemningen blev følgende:

1- Annam Al Hayali:
2-Parshank Saeed:
3- Anaam Al Jadri:
4-Amneh Hawwa:
5-Huda Al-KazwinE
6-Katina rasmusen
7-Sora aljadri
Det være ikke nolge suplenter. Det var også o fuldmagt og valg ,var der muntligt.
Eventuelt: Næste års generalforsamling: Lørdag den 24. april 2022.
-Tem arbejde for at finde løsning med Nordea konto det blive annam al hayali, anaam aljadri
Deltagelse i TALK TOWN tem arbejder katina ali og parshank ,anaam al jadri

Herefter blev generalforsamlingen hævet

KATINA RASMUSEN

ANNAM AL HAYALI

