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Referat af styregruppe møde d. 6. september 2014 
 
 
 

Til stede: Tiahes, Canan, Manilla, Hakima, Kirsten, Zeljka, Mai-Britt 

Afbud: Shamso, Laila, Sana, Rabab 

 

Dagsorden: 

1. Orientering og diskussion af valg til styregruppen 

2. Landsmødet  

3. Præsentationsteknik – lille lynkursus i at holde en god præsentation 

4. Status– hvad er der sket siden sidst og hvad skal der ske i efteråret 

5. Evt. 
 
Ad 1. Orientering og diskussion af valg til styregruppen 

Kirsten gennemgik status, reglerne for opstilling og for valghandlingen.  

Vi gennemgik de 7 valgområder, som hver har ret til en repræsentant. Dvs styregruppen består af 7 medlemmer 

og to suppleanter. 

I år skal der vælges 3 medlemmer + 2 suppleanter: 

Valgområde Navn  

1 Aalborg (øst og vest) 

Holstebro 

Randers 

Viborg 

Herning 

Shamso Dahir Malin Er ikke på valg 

2 Aarhus (gellerup, Tilst, Viby J) 

Skanderborg 

Silkeborg 

Manilla Kariakous Er ikke på valg 

3 Fredericia 

Sønderborg 

Odense (Dianavænget, Vollsmose) 

Varde 

  

4 Helsingør 

Holbæk 

Kokkedal 

Lyngby-Taarbæk 

Slagelse 

Køge 

  

5 Ballerup 

Greve 

Høje Taastrup 

Albertslund 

  

6 Amager Rabab Kazem Genopstiller  
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Nørrebro (Indre og Ydre Nørrebro) 

Frederiksberg 

Sjælør/Sydhavn 

Canan Atici Genopstiller 

7 Bispebjerg 

Husum 

Tingbjerg 

Sana Ebdah Er ikke på valg 

Suppleant Tiahes Thiaharaja Genopstiller 

Suppleant   

Yeliz valgte at træde ud tidligere i år, Laila har valgt ikke at genopstille. 

Der mangler medlemmer/kandidater fra valgområde 3, 4, 5.  

Canan, Zeljka og Mai-Britt påtog sig opgaven at gøre særligt opmærksom på muligheden for at komme i 

styregruppen i disse valgområder. 

 

Kirsten bliver dirigent på landsmødet i år til styregruppevalget. 

 

Vi diskuterede længe fremmøde til styregruppen og medlemmernes engagement. Styregruppen blev enig om, at 

en styregruppe kun fungerer med højt engagement og når alle medlemmer kommer til alle møder. Styregruppen 

besluttede, at på det første styregruppemøde efter landsmødet, skal der skrive en form for forretningsordning, 

hvor forventninger og pligter til medlemmer af styregruppen skrives ned og underskrives af alle medlemmer.  

 

Ad 2. Landsmødet 2014 - orientering 

Manu Sareen har desværre sagt nej tak til at deltage i landsmødet. Han passer på sine søndage, fordi han er 

sammen med sine børn.  

Landsmødet deles op i to. Landsmødet tager to emner op i forlængelse af forårets kurser: 

1 – Kursus i ligestilling og rettigheder – I forlængelse af forårets kurser i ligestilling og rettigheder for kvinder, 

har landsmødet fokus på relationen mellem mor og datter og opdragelse. Rigtig mange mødre synes der er svært, 

når deres døtre bliver store og rigtig mange døtre synes, det er svært også. Tiahes og hendes voksne datter har 

sagt ja til at deltage, og fortælle, hvordan de har klaret det. Desuden skal vi finde endnu en Bydelsmor, som vil 

komme på scenen og fortælle. LOKK kommer og fortæller om deres forældretelefon og viser deres nye 

forældre-film. 

2 – kursus i ledelse – i forlængelse af kursus i ledelse sender vi forkvinder og koordinatorer ind i et andet rum, 

hvor de skal diskutere og lære om ledelse og ejerskab. 

 

Ideer og praktiske ting omkring Landsmødet: 

I forhold til opstilling af bordene vil det være bedst at lave 4 mandsgrupper.  

Hakima foreslå at Bydelsmødrene til landsmødet får mulighed for at lave opsamling i en plenum dvs. at 

bydelsmødrene får mulighed for at stille spørgsmål til styregruppen, får mulighed for at dele de vigtigste pointer 

med hinanden i plenum. 
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Hakima foreslår, at man viser de små film fra Folkemødet på Bornholm. 

 

Ad 3 Præsentationsteknik 

Til Landsmødet vil styregruppe holde en fælles tale.  

Talen blev delt i 7 emner og fordelt blandt styregruppens medlemmer. Styregruppens medlemmer har fået til 

opgaven at skrive stikord til et fælles tale og bagefter har de prøvet at holde tale for andre i styregruppen.  

 

Formen af talen ser sådan ud: 

1. Indledning -velkomst på forskellige sprog – Alle siger velkommen på de alle de sprog de taler – undtagen 

dansk. 

2. Ambassadør for gruppen –fælleskab: Hakima 

3. Krav og forudsætninger: Manilla 

4. Konkrete opgaver – hvad har vi lavet i dette år: Shamso Rabab 

5. Indflydelse:  Canan 

6. Personlig motivation- hvorfor sidder jeg i styregruppen: Alle siger en sætning  

7. Afslutning: Tiahes  

En ide – Power Point – under fælles tale med navne på styregruppens medlemmer. 

Alle sender stikord til mai-Britt senest 10.oktober  

Mai-Britt samler talen og bestemmer rækkefølgen 

Vi mødes på landsmødet og afprøver talen inden kl. 10, hvis det er muligt. 

 

Ad 4 Status. 

Mai-Britt informerede om: 

• Baba en ny indsats til fædrene. Kontakt Asim Latif for mere info: asl@cfsa.eu læs mere her: 

http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/baba  

Se hjemmesiden her: www.baba.dk  

Konceptet bygger blandt andet på Bydelsmødrenes uddannelse og erfaringer.  

• Deloitte evaluering- Det bliver afholdt workshopper i forbindelse med evaluering i KBH, Århus og 

Herning i september. 

• I november vil det blive afholdt ligestillings kurser i KBH, Odense, Århus eller Aalborg 

• Vi har fået afslag til EU ansøgning, men vil prøve at undersøge muligheder for Nordisk samarbejde. 


