
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Inkluderings- og integreringsråd 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  11.04.2016  

Tid:   16:00 -  

 

TEMAMØTE: 

1. Presentasjon av utvalget og utvalgets oppgaver v/leder Stein Roar 

Eriksen 

2. Presentasjon av Ringerike kommune sin flyktningetjeneste v/Kim 

Ossum 

3. Orientering om Buskerud innvandrerråd v/leder Bijan Gharahkhani 

4. Mangfoldfestival 2016/tverrkulturelle arrangementer - diskusjon 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet: sek@ringerike.kommune.no  

 

Både medlemmer og varamedlemmer innkalles. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR 2  
 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

3/16 16/2052    

 Buskerud Innvandrerråd, - årsmøte 2016   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.04.2016 

 

 

Stein-Roar Eriksen 

leder
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 Side 2   

 

 

Buskerud Innvandrerråd, - årsmøte 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/2052   Arkiv: 038  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Inkluderings- og integreringsråd 11.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som delegat fra Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike kommune velges  

……………………………….. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Årsmøte i Buskerud innvandrerråd er rådets øverste organ. 

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til årsmøtet. Hver 

innvandrerorganisasjon og flerkulturelle forening kan stille med så mange representanter de 

ønsker på årsmøtet, men det er kun 1 fra hver medlemsorganisasjon som har stemmerett. 

Saksliste/dagsorden for årsmøtet følger vedlagt. 

Årsberetning for 2015, Regnskap for 2015 og budsjett 2016 sendes direkte til delegaten. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges fram for Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike kommune. Dersom 

rådet ønsker at flere av rådets medlemmer skal møte, bør dette også vedtas. 

 

Vedlegg 

 Saksliste/dagsorden for årsmøtet Buskerud Innvandrerråd 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Inkluderings- og integreringsråd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2052-1   Arkiv:  038 

 

Buskerud Innvandrerråd, - årsmøte 2016  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Som delegat fra Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike kommune velges  

……………………………….. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Årsmøte i Buskerud innvandrerråd er rådets øverste organ. 

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til årsmøtet. Hver 

innvandrerorganisasjon og flerkulturelle forening kan stille med så mange representanter de 

ønsker på årsmøtet, men det er kun 1 fra hver medlemsorganisasjon som har stemmerett. 

Saksliste/dagsorden for årsmøtet følger vedlagt. 

Årsberetning for 2015, Regnskap for 2015 og budsjett 2016 sendes direkte til delegaten. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges fram for Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike kommune. Dersom 

rådet ønsker at flere av rådets medlemmer skal møte, bør dette også vedtas. 

 

Vedlegg 

 Saksliste/dagsorden for årsmøtet Buskerud Innvandrerråd 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 



 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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AIIe innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud
inviteres til årsmøtet.

Hver innvandrerorganisasjon og fterkutturelle forening kan stitte med så mange
representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun 1 fra hver
medtemsorganisasjon som har stemmerett.

Buskerud lnnvandrerråd (BlR) avhotder sitt årsmøte:

søndag 24, April2o1 6 k1 .1 4.00, i 2.etg Folkets Hus, Øvre Torggt. 9
301 7 Drammen

Årsmøtet er BlRs sitt øverste organ.

DAGSORDEN:

1 . Godkjenning av innkalting og dagsorden
2. Vatg av møteleder
3. Vatg av referent
4. Vatg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteteder

og referent
5. BlRs Årsberetning for 2015
6. BlRs Regnskap for 201 5 og budsjett for 2016
7. lnnkomne forslag

8. Vatg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest I
uke før årsmøtet.

Konstituering av styret - avhotdes umiddetbart etter at årsmøtet er avstuttet

Påmeldine bes sendes på e-posf innen fredag, lS. April, ZOl6 til
Buskerud I nnvand rerråd : gharakhani g@hotmai t. com

Velkommen!
Bijan Gharahkani
Leder
Buskerud lnnvandrerråd (BlR)

Buskerud lnnvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, postboks 2165,
strømsø. 3003 Drammen. Kontakt 9065524T e-mail: Bijan Gharakhani

[g h ar a kh a n ig @hot m a il, co m]
htt p ://www. b u s ke r u d. i n nva n dre rr ad. no
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