AYAD|LO—Generelforsamling 2014
– Det handler ikke kun om dig eller mig, men om os!

Dato: 21/09/2014, 13:00 - 17:00
Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København

Tilstedeværende: 1) Jamil Ghafuri, 2) Joseph Saber 3) Khaibar Osmai, 4) Maria Ahmadi, 5) Fahim Mohammed
Saber, 6) Mirwais Osmai, 7) Setara Nigar Hassan, 8) Sayeed Basir Sajari, 9) Khosraw Mehrwarz 10) Ajmal Safi,
11) Palwasha Solaimankheil, 12) Neeamat Noorii, 13) Haris Saber, 14) Asa Ahmedzay, 15) Taufiq Malekzada,
16) Farkhunda Nouri, 17) Muzhgan Imami, 18) Kainat Kholmi, 19) Tahmina Imami, 20) Mariam Imami, 21)
Nilab Totakhil, 22), Shabnam Nourestani 23) Nahid Osmai

Stemmetæller: Maria Ahmadi
Referent: Nahid Osmai
Ordstyrer: Setara Nigar Hassan

Årsberetning v/ formand Joseph Saber:
”Kære AYAD medlemmer, Aktiv-frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil hermed gerne byde alle
velkommen til generalforsamlingen. Indledningsvis vil jeg gerne takke alle vores engagerede medlemmer og
aktiv-frivillige, der i årets løb har bidraget til afviklingen af vores planlagte arrangementer og projekter.
Uden den samlede indsats ville foreningen ikke kunne eksistere og afvikle arrangementer. Sammenholdet er
kendetegnet ved enhver forenings ånd og dermed også i AYAD.
Vi har afholdt en del aktiviteter i det foregående år, hvor vi altid har haft gode drøftelser og meningsdelinger
i bestyrelsen, selvom vi befandt os uden for danske grænser, var vi alle ivrige efter at hjælpe og støtte
hinanden.
 Arrangementer afholdt i år:


Juni ’13 |Teambuilding



Juni ’13 |Velgørenhedsløb sammen med Walking Future



Juni ’13 | Grundlovsdag



Juli ’13 |Eftar-aften i samarbejde med FSTS i Trampolinhuset



Okt ’13 | Indsamling til Eide-Qurban (LO sammen med Kolding)



Feb ’14 |Diaspora projekter med DRC (herunder deltagelse til valget i advisory board)



Marts ’14 | Kvindernes Internationale Kampdag, 8. marts
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Maj ’14 |Indsamling til Badakhshan med den Afghanske forening.



Maj ’14 | Velgørenheds arrangement med Walking Future



Juni ’14 |Velgørenhedsløb sammen med Walking Future



Juni ’14 | Grundlovsdag



Aug ’14 | Filmaften, ”Æblet fra Paradis” med efterfølgende paneldebat



’14 | Sprogundervisning i Osramhuset



’14 | Besøg hos AYAD|Kolding



’14 |Sports aktiviteter i Kolding

 Aktiviteter med DUF (kurser):


Økonomi og regnskab



Håndtering af de sociale media



Forandring og kommunikation



Foreningens positionering

 Samarbejdsrelationer med følgende foreninger og offentlige organer:


Den afghanske forening



Foreningen Tolana,



Udenrigsministerium,



Walking Future,



Foreningen Qalam,



Danish Muslim Aid,



Dansk-Iransk selskab



AfghanPeaceMaker

 Møder


Netværksmøder



Samarbejdsmøder



Filmaften med efterfølgende panel-debat



Planlægning af GF



Hamburg-konferencen (hvor fik vil ligeledes kendskab til omkring 15 forskellige foreninger,
som involver unge afghaners aktiviteter. Dette foregik på tværs af fælles formål og
interesser.)

Som det er tilfældet i enhver proces, er der også udfordringer tilstede ved enhver forenings aktivitet, da
denne er med til at forårsage udviklingen. En del af udfordringer var at løfte aktivitetsniveauet i Københavns
bestyrelse, som desværre skyldtes formandens uforudsigelig fravær på grund af arbejdet. Dog var der
alligevel aktive medlemmer i København, som tog del i opgaverne og benyttede sig af selvstændigheden.
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I det hele taget har det været et godt år, hvor vi i fællesskab skabte en del positive bølger via vores projekter,
udviklede os selv ved at afspejle os i hinanden og dermed lære af hinanden og til sidst og ikke mindst styrke
vores sammenhold og identitet. ”

Indslag fra LO/ v. bestyrelsesmedlem Jamil Ghafuri


Din rejse i AYAD



Du tror på det gode i folk



Ansigts ud af til



Leder vs Boss



Tak

AYAD’s formål/ v. næstformand Setarah Nigar


Styrke sammenholdet bland unge afghanere i Danmark



Skabe netværk



Styrke identitet



Motivere til aktiv deltagelse i samfundet



Udviklingsprojekter for Afghanistan

Nye regler for GF/ v. Nilab Totakhel


Tidligere var der krav om deltagelse af 9 delegerede fra hver lokalforening.



Ved lokalforeningers seneste generelforsamlinger i Kolding og Købehavn, er der ved flertallet
vedtaget, at alle tilstedeværende betalende medlemmer af AYAD har stemmeret LO’s
generelforsamling.

Budget 2013-14/ v. revisor Asa Ahmad Shah
 Resultatopgørelse2013/14
Indtægter

DKK

DUF 2013

97 650

DUF 2013 overført

174

Arrangement 8. marts i KBH 2013

5 124

Arrangement 8. marts i KBH 2014

13 685

Diverse

Indtægter i alt

200

116 833
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Udgifter
Organisations udvikling - Kolding bestyrelsesmøder, Eid
arrangement, teambuilding mv.
Arrangement 8. marts i KBH 2013

-9 321
-10 934

Organisationsudvikling – Strategimøde KBH

-1 410

Organisationsudvikling - GF KBH

-2 985

Organisations udvikling - Bestyrelsesmøder osv.

-12 190

Organisations udvikling - Teambuilding KBH

-3 032

Bank, Nets gebyr mv.

-2 458

PR. materiale
Afghanere i DK har talent

- 460
0

Sprogkursus

-1 000

Nyhedsbrev

0

Sportsudstyr til sportsarrangement
Tyskland konference
Arrangement 8. marts i KBH 2014
Kassedifference

- 425
-4 246
-14 121
- 40

Udgifter i alt

-62 621

Årets resultat

54 212

DKK
Likvide beholdning

54 212

Aktiver

54 212

Passiver
Overført resultat

54 212

Egenkapital

54 212

Passiver

54 212

Den ovenstående budget er godkendt af LO-bestyrelsen såvel som af den eksterne revisor, Zohal
Masood.


Spg. Mirwais Osmai: Er budgettet godkendt af DUF?
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Sv. Ahmad Shah: Budgettet for ’13 blev godkendt i januar ’14. Vedr. dette års budget får vi først svar
efter nytår.


Spg. Palwasha Solaimankheil: Hvordan hænger de 30 % medejerskab i WF med vores budget?
Sv. Joseph Saber: Vi får ingen økonomisk overskud fra WFs arrangementer, al overskud går til WF.

Årsberetning/ v. formand for AYAD | KBH, Mirwais Osmai
 Arrangementer afholdt i år:





Juni ’13 | Grundlovsdag



Juni ’13 | Ramadan Indsamling til Jahesh, velgørenhedsorganisation i Kabul



Marts ’14 | Kvindernes Internationale Kampdag, 8. marts



Marts ‘14| Indsamling til Fawad Karimi



’14 | Sprogundervisning i Osramhuset



Fremadrettet AYAD | LSK - Lektie, Studie, Karrier



Fremtidige ønsker  optimering af strukturen i AYAD

Spg. Ahmad Shah: Hvornår igangsættes LSK? Hvad har man tænkt sig at gøre ved det lave aktivitets
niveau i AYAD|KBH?
Sv. Mirwais: Vores bestyrelse har ikke initialt haft noget ønske om at afholde adskillige små
arrangementer, eftersom vi ønsker at nå ud til en større gruppe unge gennem faglige projekter i stedet
for. AYAD LSK er en større projekt, der kræver meget og grundigt arbejde. Pga. tidpres, er projektet
ikke startet endnu, men en del forarbejdet udført. AYAD LSK startes officielt op, når det er sikret succes
fra starten af. Foreløbig tidplan er inden for det kommende halve år.

Årsberetning/ v. formand for AYAD | Kolding, Tahmana Imami


Afholdelse af 8. Marts



Velgørenhedsprojekt for Afghanistan (+ Eide-Qurban)



Sportsaktiviteter



Markering af Nowroz og Kvindernes Internationale Dag



Styrket samarbejde mellem afghaner

Ændringsforslag til vedtægtsændringer til AYAD l LO v. Nilab Totakhel og Ahmad Shah Ahmadzai
 Formålsparagraf:
Formålet med landsorganisationen er at fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde som led i den
folkelige oplysning på landsdækkende plan:
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 Den gamle udgave:
1. At skabe en bedre selvforståelse, samt styrke identitet og sammenhold blandt unge
afghanere, gennem kulturelle og samfundsrelaterede projekter.
2. At skabe et netværk med henblik på blandt andet at bidrage nødhjælp til Afghanistan
 Ændringsforslag 1:
1. Studie og erhvervs rådgivning
2. Kulturel brobygning
3. Hjælp til de nødstedte i Afghanistan
Ændringsforslag 1 - enstemmigt vedtaget

 § 6. Generalforsamlingen
Stemmeret ved GF:
 Den gamle udgave:


stk. 6. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er den siddende
Landsorganisationsbestyrelse og delegerede fra medlemsforeningerne.



Stk. 7. Hver medlemsforening skal sende 9 delegerede til generalforsamlingen.



Stk. 8. Hvis ikke alle LF kommer med 9 delegerede hver, så får alle tilstedeværende
medlemmer til LO’s GF, stemmeret.

Alle tre paragrafer skal slettes og ændres til, (godkendt ved begge lokalforeningernes GF):
 Ændringsforslag 3: stk. 6. Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle tilstedeværende
medlemmer til generalforsamlingen, 20 stemmer for, vedtaget

 Ændringsforslag 5 (tilføjelse til ovenstående §6), (godkendt ved begge lokalforeningernes GF):


Stk. 7. For at forhindre et ligeligt udfald af stemmer under afstemning til møder, må der
ikke sidde et lige antal medlemmer i landsorganisationen bestyrelse, 20 stemmer for,
vedtaget.

Repræsentation af lokalforeningerne i LO’s bestyrelse
 Den gamle udgave:
stk. 9. Landsorganisationens bestyrelse skal repræsentere lokalforeningerne så ligeligt, som muligt,
således at bestyrelsen som minimum består af


en formand, som ikke er siddende i nogen af medlemsforenings bestyrelse



fire kandidater, som vælges blandt hver af medlemsforeningernes betalende medlemmer
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en bestyrelsesmedlem fra hver af medlemsforeningerne, som udvælges af
foreningsbestyrelserne. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer må ikke være siddende formænd
eller næstformænd.

 Ændringsforslag 4: (Godkendt ved begge lokalforeningernes GF)
stk. 9. Landsorganisationens bestyrelse skal repræsentere lokalforeningerne så ligeligt, som muligt,
således at bestyrelsen som minimum består af


en formand, som ikke er siddende i nogen af medlemsforenings bestyrelse.



en næstformand, som ikke er siddende i nogen af medlemsforenings bestyrelse.



3/5 kandidater, som vælges blandt hver af medlemsforeningernes betalende medlemmer,
hvoraf en af disse fungere som kasser



en bestyrelsesmedlem fra hver af medlemsforeningerne, som udvælges af
foreningsbestyrelserne. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer må ikke være siddende formænd
eller næstformænd. 21 stemmer for, vedtaget.

Opstillingskrav:
 Den gamle udgave:


stk. 10. Opstillingsberettigede til formandskabet, næsteformandskabet og bestyrelsesposter
er alle betalende medlemmer i AYADs lokalforeninger, som enten har betalt kontingent inden
for de sidste tre mdr. af generalforsamlingens afholdelse, eller deltaget som aktiv frivillig i et
af AYADs projekter og indsendt ansøgning til sin lokalforening.

 Ændringsforslag 6.1 (Godkendt ved begge lokalforeningernes GF)


Stk. 10. Opstillingsberettigede til bestyrelsen i landsorganisationen er betalende medlemmer,
som har minimum 6 måneders forenings arbejde, inden generalforsamlingens afholdelse.
16 stemmer for, vedtaget

 Ændringsforslag 6.2


Stk. 10. Opstillingsberettigede til bestyrelsen i landsorganisationen er betalende medlemmer,
som har minimum 3 måneder internt erfaring med forenings arbejde/relevant projekt
arbejde, inden generalforsamlingens afholdelse, 6 stemmer for.



Spg. Palwasha: Hvordan beviser man sin aktivitet?
Sv. Joseph: Det er nok med en udtalelse fra den tidligere forening/ aktivt deltagelse i AYAD
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Angående samarbejde med Walking Future




Forslag 1 - forsætter samarbejdet - 0 stemmer for
Forslag 2 - tage samarbejdet til drøftelse med de projektansvarlige - 11 stemmer for, vedtaget
Forslag 3 - trækker os ud af samarbejdet - 8 stemmer for

Valg af LO’s nye bestyrelse
 Formandspost:
1. Joseph Saber mangler 1 år
 Næstformand:
1.

Nilab Totakhel, 1 år - valgt enstemmigt

 Bestyrelses medlemmer:
1. Farkhonda Noori, mangler 1 år
2. Jamil Ghafuri, 1 år
3. Ahmad Shah A, 1 år - valgt enstemmigt
 Suppleanter:
1. Maria Ahmadi, 1 år
2. Ajmal Safi, 1 år
 Alle opstillede kandidater er enstemmigt blevet valgt ind.
 Repræsentere fra lokalforeninger:
1. Farkhonda Wahabzada fra Kolding
2. Palwasha Solaimankheil fra København
 Alle opstillede kandidater er enstemmigt blevet valgt ind.

 Ekstern revisor:


Kandidater:
1. Khosraw Merhwarz, 1 år - valgt enstemmigt

TAK FOR DENNE GANG OG PÅ GENSYN!
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