
 

 

Referats af IKR styrelse møde d.23 september kl. 16:30 00  

i IKRs kontor Niels Hemmingsens gade nr 10,3 

til stedet Parshank Said, Ibtisam , Anaam Al jadri , Annam ALhayali. 

Dagens orden 

1- Aktiviteter vurdering for 2022 

2-  Kommende aktiviteter. 

3- Rolle bestyrelse medlem og hvordan udvikler samarbejde 

4- Hvordan man opnår støtte til organisationen til at fortsætte sine aktiviteter i år 2023. 

 

Dagens orden blive godkendelse. 

Valget af referent- Annam Al hayali. 

IKR har holdt tre aktiviteter under projekt ensomhed kan over kommes 

  og en familie dag i Brøndby .projekt har hæft støtte fra vel live 

Workshop Interkulturelt kvinderåd samarbejder med Tinbjerg kulturhus stablede projekt om 

Netværk og fællesskaber for udvikle forenings arbejder, den støtte fra lokal udvalget . 

Læse venligst fremlæggelse Fagligt oplæg v/Frivilligheds- og motivationsekspert, sociolog, 

forfatter og foredragsholder, Rie Frilund Skårhø på hjemsiden. 

 

- Samarbejdes med Folke virke Dansk/arabisk kulturmøde  ,hvor IKR var aktive i med holde 

2 fremlæggelsen en  musik dag projekt afslutte med komme et blade med fem arabisk dansk 

artikler om kulturel forståelsen. Annam al hayali på vejene IKR, skrive en artikel (medlem 

to kulturer ) 

- Akademisk kvinder tag opgaver med at oversætte fem artikler fra dansk til arabisk 

- . Annam al-Hayali mener, at vi skal arbejde tættere sammen, hvis vi i fremtiden skal lave et 

lignende projekt. 

-  

-  



-  Katina og Annam AL hayali har talt med en it-ekspert, der sørger for, at vi får opdateret 

vores styresystem på hjemmesiden. Vi har talt med AYA W. 

  

- Status på ansøgninger 

- §18 KK, puf, §79 og 18 Frederiksberg kommune 

Følgende møder er aftalt: 

november 2022, december 2022 

 

Rolle bestyrelse medlem og hvordan udvikler samarbejde 

 Vi har drøft rolle medlem i bestyrelsen og hvorfor er det nogle af bestyrelsen uden af at blev 

ikke deltog i bestyrelse møde . 

EVT 

Næste bestyrelse møde vil være med hygge aktiviteter og annam al hayalie forslaget  

Bestyrelse opgaver og ansvar 

.  Hvilken ansvar har en bestyrelse, og hvilke opgaver ligger der helt generelt for en bestyrelse? 

. Hade indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingen? 

. Hvordan med økonomi, har jeg et personale økonomi ansvar? 

. Hvordan skaber vi opmærksomhed på at få et godt samarbejder i bestyrelsen? 

 

 

 

 


