Referat af Ayads generalforsamling
København 11. oktober 2015
Tilstedeværende
Joseph, Jamil, Ahmed Shah, Fahim, Asina, Palwasha, Shabnam, Manilla, Anila, Ajmal, Harris, Giti,
Muhammed, Mirwais og ayad hidtil yngste medlem: Marwa på blot fem måneder.

Valg af dirigent: Ahmed Shah
Valg af referent: Manila

Dagens program
Ahmed Shah gennemgik følgende program:
-

Beretning ved formanden af LO
AYAD siden sidste generalforsamling
AYAD – hvem er vi?
Forklaring af reglerne for GF og præsentation af de stemmedelegerede
Behandling af indkomne forslag
Oplysning af de opstillingsberettigede
Valg af formand bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter i AYAD | Kbh.
Eventuelt
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter i AYAD | LO
Valg af repræsentanter fra lokalafdelingerne
Eventuelt
Fælles spisning
Oprydning samt Fællesfoto - fotografering af den nye bestyrelse

Beretning om året der gik
Joseph:
-

Et spændende år
Tak til Københavns bestyrelse samt LO
Et af de største år for AYAD.
dels pga. mindehøjtideligheden for Farkhunda tilbage i marts måned hvor ca. 1200
mennesker deltog. Det var en sørgelig og mindeværdig dag for alle.
Ghazal aften hvor 3 - 400 mennesker deltog. En aften med store kunstneriske
personligheder.
8. Marts arrangementet. Kvindernes internationale kampdag. Et meget vellykket
arrangement som bliver holdt igen.

-

Hvert år afholdes der et samarbejde med DUF hvor der gennemgås aktivitets år.
Kulturdag: kulturshopping: stifte bekendtskaber – hvor Ayad var den dominerende gruppe
Kolding: en af de mest aktive lokalafdeling i år. Lokalafdelingen har afholdt op mod fire
arrangementer bestående af bl.a. volley, eid arrangement og nowruz arrangement.
Små aktiviteter såsom møde, samarbejdsmøde med bl.a. Århus. Muligheder for
lokalafdeling i Århus.

Endvidere var der en plan om at afholde en velgørenhedskoncert. Alt var planlagt med booking af
koncertsted, budget osv. Men desværre blev aftalen brudt, da sangeren ville have hele overskuddet
til sig selv. Da det var et velgørenhedsarrangement, så skulle overskuddet gå ubeskåret til de fattige.
Dermed blev det ikke til noget.
Josepg takker alle som har hjulpet AYAD og dem som har været aktive i bestyrelsen.
Ayad – hvem er vi
Jamil forklarer meget KORT om hvad/hvem Ayad er:
-

AYAD blev stiftet tilbage i november 2009
udviklingen af Ayad med kun landsbestyrelse, men nu er det udvidet til lokale bestyrelser
Bro mellem unge mennesker – kulturel brobygning
Hjælp til nødstedte i Afghanistan
Styrke sammenholdet blandt unge afghanere i Danmark – skabe netværk

Indslag om AYAD – Kolding
-

Kører meget godt
Afholdt 2 arrangementer

Lørdag: Ghazal koncert for mændene
Fredag: Pigeaften
Stor ros til Kolding lokalbestyrelsen
- Familiær samarbejde
- Stærk netværk
- stor tiltrækning til volley
plan om svømning – men pga. Manglende træner er planen kommet i pause
Indslag om AYAD – KBH
Fahim Saber fremlægger følgende planer for AYAD i Kbh:
-

debataften:
debat om aktuelle debatter eks. Om flygtninge
ikke kun om Afghanistan – men også om andre aktuelle ting
svømning for kvinder
videoprojekt for AYAD– sociale medier
studie til erhvervsliv

Herefter bliver der forklaret af Ahmed Shah om regler mht. Valg, afstemning og fordeling af
stemmer ved de to lokale aad-afdelinger i henholdsvis Kolding og København samt LO.
Regler for GF
- 9 delegerede for hver lokalforening
- alle kan deltage i GF
- hvis lokalafdelingerne ikke kan opstille 9 dellegerede til GF, går stemmeretten for GF
Behandling af indkomne forslag
-

Ahmed Shah gennemgår AYADs ” grundlov”
Forslag fra Joseph: han vil gerne tilføje AYADs mission og vision i denne såkaldte
grundlov. Det blev hermed vedtaget.

Yderligere forslag fra Mirwais: skal man gøre stemmerne elektronisk ved LO valget? Her mener
han, at der kommer mere aktivitet og effektivitet samt man vil muligvis få flere stemmer.
Forslag tages til betragtning til næste møde.

Valg af ny bestyrelse
valg af formand
nuværende næstformand: Fahim
Efter 10 minutters pause og diskussion, vælger den nuværende næstformand, Fahim, at træde af sin
post og stiller op som kandidat til formandsposten.
Fahim siger følgende om hvorfor han være AYADs formand:
”Jeg har været bestyrelsen i et års tid nu. Jeg kender derfor AYADs muligheder og ressourcer. Jeg
er klar til at påtage mig opgaven som formanden. Min forventning til bestyrelsen er, at de skal gøre
deres bedste. Jeg ved, at vi får et stærkt team.”
Hermed blev Fahim valgt som formand.
Valg af næstformand
Palwasha stiller sig op som næstformand. Hun forventer et seriøst arbejde, men hvor der også er tid
til hygge. Hun ser frem til et stærkt samarbejde.
Hermed blev Palwasha valgt som næstformand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
-

Mursal (ikke til stede)
Amina (ikke til stede)
Manilla
Shabnam
Muhammed

Medlemmerne er hermed valgt.

Valg af suppleanter
Anila
Valg af intern revisor i blandt deltagere i generalforsamlingen
-

Ham med den røde

Spørgsmål og eventuelt
- Medlemmer: hvordan bliver de registrere?
kontonumme, regr. Nummer, cpr.

Valg af formand v. LO
Hvem/hvad er LO
- Dem der laver strategien
- Hjælper de lokale foreninger
- Skabe netværk
- Nye muligheder i Odense og Vibog
- Dem der har kontakt til DUF
- Kontaktet med hensyn til kurser
Krav for at stille op til LO
- 1 års medlemsskab i en forening
- 3 måneders aktiv deltagelse i Ayad
- aktiv deltagelse i et projekt
- Hvis du vil opnå en ide, et projekt som du vil realisere

Formand for LO
Nuværende formand: Joseph
Valg af næstformand v. LO
Jamil stiller på – 1 års
Både Jamil og Joseph håber dog, at der kommer nyt blod i teamet og de forventer og håber begge,
at til næste valg, så vil der være flere som stiller sig som.

Valg af bestyrelsesmedlemmer v. LO
1.
2.
3.
4.
5.

København
Kolding
Setara (ikke til stede)
Ahmed Shah
Shahnaz

Valg af regnskabsfører

Valg af 2 suppleanter
- Ajmal
- Asina
- Harris
Valg af intern revisor i blandt deltagere i generalforsamlingen
Ajmal blev hermed valgt.

Mødet blev afsluttet med et fællesfoto samt spisning.

