AYAD|LO—Generelforsamling 2013
– Det handler ikke kun om dig eller mig, men om os!

Dato: 28/04/2013, 12:00 - 16:30
Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 Hellerup

Tilstedeværende: 1) Farkhonda Nouri, 2) Asina Ghafuri, 3) Khaibar Osmai, 4) Maria Ahmadi, 5) Fahim
Mohammed Saber, 6) Mirwais Osmai, 7) Dunya Makis Hadad, 8) Zohal Masood, 9) Joseph Saber, 10) Yama
Osmai, 11) Homaira Ehrari, 12) Syed A Naim, 13) Nilab Totakhil, 14) Shakib A. Ataei, 15) Samira Ehrari, 16)
Ajmal Safi, 17) Omar Naimi, 18) Majgan Aaisha Ahmad, 19) Asa Ahmedzay, 20) Timur Saber, 21) Neamat
Noori, 22) Maryam Imami, 23) Jalil Noori, 24) Harris Saber, 25) Marjan Barekzei, 26) Sofia Masood, 27)
Khosraw Mehrwarz, 28) Heela Safi, 29) Mashal Imami, 30) Setara Nigar Hassan, 31) Meena Gulabzoi, 32)
Nahid Osmai - alle med et tal foran er medlemmer.

Dirigent: Joseph Saber
Stemmetaller: Farkhonda Nouri
Referent: Nahid Osmai

Årsberetning v/ afgående LO forkvinde, Nilab Totakhil:
 AYAD – Hvem er vi? Foreningens formål:


Styrke sammenholdet og skabe et bedre netværk blandt unge afghanere i Danmark gennem
samfundsrelaterede projekter og sociale aktiviteter.



Styrke personlighed og identitet blandt unge afghanere i Danmark ved at styrke deres
indsigt og forståelse for egen baggrund og kultur.



Fremhæve de unge afghaners rolle i det danske samfund og vigtigheden af at være aktive
medborgere.



Tilstræbe at give den danske befolkning et mere nuanceret billede af Afghanistan, det
afghanske kultur og folk.

 Arrangementer afholdt i år:







Apr. | Flygtninge i Fokus: Unge uledsagede flygtninge med Konference på Christiansborg.
Apr. | Temamøde med DUF (forholdet mellem LO og LF)
Apr. | Teambuilding i AYAD | KBH
Maj | Musik Workshop, afholdt 1/3 gang
Maj | Teambuilding med LO
Jun. | Nudansk Grundlovsdag
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Aug. | Quiz show i Århus
Sep. | Tøjindsamling
Okt. | Fra studieliv til erhvervsliv
Nov.| Stiftende Generelforsamling af AYAD | Kolding
Dec. | AYAD's fødselsdag!
Jan. | Mødet i KBH 'En ny indsats - et nyt håb'.
Feb. | Strategimøde i AYAD
Mar. | Uddannelses Expo 2013 med SUM
Mar. | 8. marts arrangement afholdt i både Kolding og KBH
Mar. | Nowroz 2013 med VKC
Mar. | Mindspring med DFH
Apr. | Generalforsamling KBH

Regler for LO, som blev vedtaget ved sidste GF (2012) og præsentation af stemmeberettigede
delegerede fra lokalforeningerne:
 Tidligere konflikter og hvordan disse er forsøgt at blive løst
 Alle kan deltage til LO’s GF
 Alle medlemmer kan stille op på en betingelse: Gyldigt medlemskab
 En repræsentant fra hver lokalforening i LO
 Der kræves tilstedeværelse af 9 delegerede fra hver lokalforening, kun disse delegerede har
stemmeret til GF og kan vælge LO’s nye bestyrelse.


Der har ved denne forsamling ikke været delegerede nok (4 fra Kolding, 8 fra København) til
at stemme og afgøre, hvem de nye bestyrelsesmedlemmer i LO skal være.



De tilstedeværende delegerede stemmer om, hvorvidt alle medlemmer, der er mødt til
dagens GF, skal have lov til at stemme:

 Flertallet af delegerede har vedtaget, at alle har stemmeret ved denne generelforsamling 10 for, 2 imod.

LO’s årsrapport v/ Asa Ahmedzay, bestyrelsesmedlem i LO:
 Regnskab: godkendt af LO’s eksterne revisor, Zohal Masood.


DUF har bevilliget 44.000 kr. til LO næste år.



Medlemstal er på 116, men tallet for Århus mangler.

 Tilstedeværende medlemmer til generelforsamlingen har godkendt årsregnskabet.
 Tre fokuspunkter i fremtiden, AYAD’s hensigt:


Styrke identitet af unge afghanske flygtninge: sprog undervisning mm.



Sociale forhold  rådgivning (juridisk, uddannelsesmæssigt), vidensdeling mm.



Kulturelle arrangementer: Eid, Nowroz, Kvindernes Kampdag mm.
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Skabe udvalg, der kan arbejde med disse projekter og føre dem ud i livet.



Omar Naimi ønsker at skabe forbindelse til de mange kommunale projekter, for at skabe
bro mellem AYAD og andre projekter/foreninger, der tager hånd om afghanske unge.
Marjan Barekzei: mange kommuner efterspørger hjælp i forhold til ny-ankomne
afghanske flygtningeunge og børn.



Udvikling: image, intern kommunikation, samt forøgelse medlemstallet

Præsentation af AYAD KBH v/ afgående formand for lokalforeningen, Shakib Atei:
 Lokalforeningen startede med et svagt udgangspunkt, hvorfor det krævede sin tid og indsats at
sætte sig ind i foreningens arbejde. Men AYAD | KBH har gennem det forgående år søgt at:


Arbejde med teambuilding i samarbejde med LO  AYAD, som forening er blevet meget
mere samlet.



Sætte fokus på intern kommunikation som nu er blevet betydeligt bedre.



Opfylde og promovere forenings formål, skabe et bedre helhedsimage tallet for trofaste
medlemmer stiger.



Evaluerer sit arbejde større succes med nye projekter.



Sætte fokus på projekter som dari/pashto undervisning  der skal arbejdes mere på dette



Skabe netværk også i forbindelse af multikulturelle projekter, stifte relationer til andre
foreninger VKC = Verdens Kultur Center i KBH

Præsentation af AYAD Kolding v/forkvinde for lokalforeningen, Mashal Imami:
 Stiftet november 2012 i forbindelse med tøjindsamlingen
 Afholdte arrangementer:


Kvindernes kampdag  fokus på afghanske kvinder

 Mål: Skabe en stærkere struktur i lokalforeningen og engagere flere frivillige til planlægning og
udførsel af diverse arrangementer.

Præsentation af AYAD Århus v/ afgående formand for lokalforeningen, Jalil Noori:
 Arrangementer:


Quiz show  fokus på uddannelse



Tøjindsamlingstor succes

 Foreningen er på nuværende tidspunkt lagt på standby


Spørgsmål fra medlemmerne: Hvordan kan man forberede samarbejdet, så dette undgås i
fremtiden? Svar: Bestyrelsen i LO og lokalforeningerne vil analysere problematikken og
udarbejde forskellige løsningsmodeller.
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Gennemgang af vedtægter og indkomne forslag:
1. Ændre AYAD’s formålsparagraf, så den bliver kort og præcis:


At skabe en bedre selvforståelse samt styrke identitet og sammenhold blandt unge
afghanere gennem kulturelle og samfundsrelaterede projekter.



At skabe et netværk med henblik på blandt andet at bidrage nødhjælp til Afghanistan (*en
mindre sprogligt omformulering kræves her, hvilket bliver gjort i forbindelse med en
kommende workshop).

 Enstemmigt vedtaget, med * som forbehold.

2. Problemer med de 9 delegerede fra hver lokalforening ‒ hvordan skal det være fremover?


Økonomiske udgifter er et stort problem - lokalforeninger har ikke ressourcer til at dække
omkostninger til transport af de 9 delegerede til LO’s GF



Forslag:
1. Medtage de delegerede, der ikke kan komme til GF, på Skype – forslaget stikker imod
generelle principper for, hvordan GF skal afholdes, hvorfor forslaget forkastes.
2. Beholde regelen, som den er – det er LF ansvar at sørge for, at de 9. delegerede kan
komme til LO’s GF – med god planlægning af transport; hvis muligt at komme med 2
biler, således at transportudgifterne bliver en del mindre.
3. Afskaffe regelen, således at alle tilstedeværende medlemmer ved LO’s GF får
stemmeret.
4. Hvis ikke alle LF kommer med 9 delegerede hver, så får alle tilstedeværende
medlemmer til LO’s GF, stemmeret.



Afstemning om forslagene:


15 stemmer for forslag nr. 2.



0 stemmer for forsalg. nr. 3.



16 stemmer for forsalg nr. 4.

 Forslag nr. 4 er blevet vedtaget.

3. 2-års-reglen:


Formålet med reglen er at øge motivationen i bestyrelsen samt at sørge for, at erfaringer
fra afholdte projekter og arbejdet med igangværende projekter bliver videregivet og
udnyttet bedst muligt.



Formand og næsteformand vælges for en 2-årige periode, men de stiller op i hhv. lige og
ulige år. Dvs. næste gang vælges formanden i 2015, mens næsteformanden i 2014.



Mindst to medlemmer af bestyrelsen vælges også for en 2-årig periode, således at der hvert
år fortsætter nogle af de tidligere medlemmer i bestyrelsen, mens andre udskiftes i ulige år.

 Enstemmigt vedtaget.
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Valg af LO’s nye bestyrelse

 Formandspost:


Kandidater:
1. Joseph Saber – 25 for  Valgt for 2 år
2. Setara Nigar Hassan – 5 for

 Næstformand:


Kandidater:
1. Jamil Ghafuri – 12 for
2. Setara Nigar Hassan – 18 for  Valgt for 1 år

 Revisor:
1. Ahmed Shah Ahmedzay– valgt enstemmigt

 Bestyrelses medlemmer:
1. Ahmed Shah Ahmedzay, 1 år
2. Nilab Totakhil, 1 år
3. Jamil Ghafuri, 2 år
4. Maria Ahmady, 1 år
5. Shakib Ataei, 2 år
 Alle opstillede kandidater er enstemmigt blevet valgt ind for det angivende antal år

 Suppleanter:
1. Jalil Nouri
2. Farkhonda Nouri
 Alle opstillede kandidater er enstemmigt blevet valgt ind.

 Kasser:
1. Ahmed Shah Ahmedzay – valgt enstemmigt.
 Ekstern revisor:
1. Yama Osmai – valgt enstemmigt.
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AYAD fremover:
 Mission


AYAD skal fortsat arbejde hårdt for at skabe et solidt, inspirerende og motiverende netværk
for unge afghanere, igennem hvilket der skabes større selvforståelse, stærkere identitet og
mere engagement i samfundet.

 Vision


AYAD skal være den mest fortrukne og resultatsgivende forening for unge afghanere i
Danmark.

Eventuelt:
 Forslag: At indsende ændringsforslag til medlemmerne i god tid før GF bliver afholdt,
således at de bedre kan forstå forslagene og tage stilling til dem.

 Forsalg: Oprettelse af gruppe for aktive medlemmer/frivillige.
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