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ÅRSMØTE 2018 

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte 

søndag 22. april 2018 kl. 14.00 i Fylkeshuset, Hauges gate 89, 

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

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter 

de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, 

som har stemmerett. 

Årsmøtet er BIRs øverste organ. 

DAGSORDEN: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av årsmøtesekretær 
4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og 

årsmøtesekretær 
5. Fastsettelse av kontingent - Styrets innstilling:  Uforandret – kr. 200,- per år 
6. Årsberetning for 2017 
7. Regnskap for 2017 
8. Innkomne forslag 
9. Budsjett for 2018 
10. Valg  

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før 

årsmøtet. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Valgkomitéens innstilling 
Leder:       Velges for 2 år 

Nestleder:    Hayri Kilinc   Ikke på valg    

   

Økonomileder:     Velges for 2 år  

Sekretær:  Anne Lise Løvdal  Ikke på valg    

Styremedlem:   Nasim Rizvi   Ikke på valg  

Styremedlem:       Velges for 2 år 

Styremedlem:  Sahar Madahian  Ikke på valg   

Styremedlem:      Velges for 2 år   

   

Varamedlem:      Velges for 1 år  

Varamedlem:      Velges for 1 år 



 
Stiftet i 1998                                                                                                                                                                                                

________________________________________________________________ 
 

 

 

Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 

3003 Drammen.  Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani [gharakhani9@hotmail.com] 

http://www.buskerud.innvandrerrad.no 

 

2 

Valgkomitéen har bestått av: 

Leder: Yousuf Gilani 

Medlem:  Refka Kovac 

Medlem:  Lola Awoyemi 

Valgkomite velges for 1 år 

 

INNHOLDSFORTJENESTE 

 

Forord …………………………………………………………….. s 

Årsmøte 2017 …………………………………………………. s 

Møter og saker ……………………………………………….. s 

Frivillighet ……………………………………………………….. s 

Verv ………………………………………………………………… s 

BIR i media ……………………………………………………… s 

Året 2017 …………………………………………….…………. s 

Leders sluttord ……………………………………………….. s 

 

REGNSKAP 

Resultatregnskap 2017…..………………………………. s 

Balanseregnskap 2017 ……………………..……………. s 

Noter ……………………………………………………………… s 

Fullstendighetsavklaring ………………………………… s 

Revisors beretning …………………………………………. s 

Budsjett 2018 ………………………………………………… s 

FORORD 
 

 

Buskerud innvandrerråd (BIR) er en samordnende paraplyorganisasjon for over 30 

innvandrerorganisasjoner med ca. 4000 personmedlemmer i Buskerud. 

 

Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud.  Rådet er 

engasjert i meningsfullt, brobyggende og dialogskapende arbeid i samspill med mange andre 

aktører på fylkes- og regionalnivå.  Buskerud innvandrerråd er opptatt av respektfull dialog og 

god kommunikasjon mellom folk på tvers av kulturer og etnisitet.  Organisasjonens hovedmål å 

skape arenaer hvor forskjellige meninger, folkegrupperinger og kulturer kan møtes. 

 

BIR prøver å skape et positivt bilde av innvandrere å jobber hardt og målrettet for positiv og 

effektiv integrering av innvandrere i samfunnet. 
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BIRs formål, tankegang og aktiviteter har alltid vært interessante for forskjellige aktører både 

lokalt og nasjonalt, og BIR har flere samarbeidspartnere.  Kort nevnes:  Buskerud 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, flere kommuner i Buskerud, IMDI, 

Kulturdepartementet, INLO, mange frivillige organisasjoner i Buskerud, osv. 

 

Arbeids- og aktivitetsmengden i Buskerud innvandrerråd har økt betydelig de siste årene.  

Rådet har oppnådd mye denne perioden.  BIR blir i dag verdsatt som en betydningsfull 

organisasjon av bl.a. Buskerud fylkeskommune. 

 

Buskerud innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud og andre deler av 

Norge. 

 

ÅRSMØTE 2017 
 

 

Årsmøtet ble avholdt søndag 23. april 2017.  Alle medlemsorganisasjoner og 

stemmeberettigede hadde fått innkalling og sakspapirer minst fire uker før årsmøtet. 

 

VALGKOMITÉEN BESTO AV: 

• Yousuf Gilani 

• Refca Kovac 

• Lola Awoyemi 

 

STYRET ETTER ÅRSMØTET 2017: 

 
VERV NAVN BOSTED PERIODE 

Leder Bijan Gharahkhani Hokksund 2016 - 2017 

Nestleder Hayri Kilinc Drammen 2017 - 2018 

Økonomileder Idris Winnigah Drammen 2016 - 2017 

Sekretær Anne Lise Løvdal Lier 2017 - 2018 

Styremedlem Nasim Rizvi Nedre Eiker 2017 - 2018 

Styremedlem Hoa Thai Lier 2016 - 2017 

Styremedlem Sahar Madahian Drammen 2017 - 2018 

Styremedlem Maria Nancy Amundsen Ringerike 2016 - 2017 

Varamedlem Bjørn R Karlsen Drammen 2017  

Varamedlem Skaiste Arvan Drammen 2017 

 

MØTER OG SAKER 

 

Det er behandlet 49 saker på 7 ordinære styremøter, som har vært holdt på BIR´s kontor i 

Folkets hus i Drammen. 

Per 31. desember 2017 hadde BIR 32 medlemsorganisasjoner. 
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Buskerud innvandrerråd har vist at det viktigste for arbeidet til organisasjonen er å kunne bidra 

i samfunnet.  BIR er en frivillig organisasjon og engasjementet er et resultat av ønsket om et 

bedre samfunn for alle.   

 

BIR har gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter engasjert seg i flere viktige og aktuelle saker. 

 

Styremedlemmene har deltatt i ulike fora for å fronte saker på vegne av innvandrerrådet.  Bl.a.  

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Utlendingsnemnda (UNE), Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI), NAV Brukerutvalget for Buskerud, NAV Brukerutvalget for 

Kongsberg, Lier, Røyken og Hurum, Gjestebud Norge, Drammen kommune, Ringerike 

kommune, Øvre Eiker kommune, Nedre Eiker kommune, Lier kommune, TV-aksjonen i 

Buskerud, 8. mars arrangement, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL),  m.fl. 

 

Representanter fra fylkeskommunen, kommunal sektor, lag og foreninger, med flere, har deltatt 

i flere av BIR´s møter.  Dette har vært positivt for BIR´s arbeid gjennom hyppige orienteringer 

og raske avklaringer på spørsmål. 

 

 

FRIVILLIGHET 

 
Aktivitetsnivået i BIR har økt de siste årene.  Ildsjelene bruker mye av sin tid til det frivillige 

arbeidet i rådet.  Dette i tillegg til de utfordringene hver enkelt av oss har i forbindelse med 

arbeidslivet og på hjemmebane. 

 

Styremedlemmer og medlemsorganisasjoner i BIR er og vil være blant de viktigste 

ambassadører for det flerkulturelle Buskerud. 

 

Et oppegående innvandrerråd i Buskerud fordrer hyppige møter med fylkeskommunen og 

politikere, samt oppfølging av vår hovedmålgruppe – minoritetsbefolkningen 

 

Arbeidet vi gjør i BIR er en viktig ressurs for fylkeskommunen og de folkevalgte i vårt fylke 

og også nasjonalt. 

 

 

VERV 

 
BIJAN GHARAHKHANI 

• Fylkesstyremedlem TV-aksjonen i Buskerud 

• Styremedlem i Øvre Eiker viser ansikt 

• Styremedlem i Globus 

• Styremedlem Gjestebud Norge 
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NASIM RIZVI 

• Nemdmedlem i Utlendingsnemda (UNE) 

• Styremedlem i Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 

• IMDIs referansegruppe for tvangsekteskap og negativ sosial kontroll 

• NAV Brukerutvalg Buskerud 

• Styremedlem Internasjonale Drammen 

• Leder i  World Wide Womens Forum (WWWF) 

 

HOA THAI 

• NAV – brukerutvalget for Lier, Hurum og Røyken  

• Felles samling for brukerutvalgene i hele Buskerud sammen med NAV Buskerud 

• Samarbeid med Den Vietnamesiske MTQ og Drammen Interkultur om å arrangere kulturaften. 

• Dialogmøte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  Buskerud 

 

SAHAR MADAHIAN 

• Ansvarlig for i 8. mars komitéen 

 

MARIA NANCY AMUNDSEN 

• NAV – brukerutvalget for Ringerike og Hole 

• Medlem i valgkomiteen i INLO 

 

BIR I MEDIA 

 
BIR har vært mye omtalt i media i 2017. 

Både leder og styremedlemmer har vært omtalt på grunn av jobben BIR gjør.  Leder har også 

skrevet mange kronikker og vært aktiv i samfunnsdebatten i media. 

 

 

ÅRET 2017  
 

JANUAR 
• Leder var i samarbeidsmøte med Senter for oppvekst, Drammen kommune. 

 

FEBRUAR 
• Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse inviterte BIR til å presentere BIR og interkultur. 

• Partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune er undertegnet.  Den gir oss kr. 250.000,- 

per år til og med 2020. 

• Fjell menighet, Familiehjelpen i Drammen og BIR arrangerte utstillingen «Hvis klær kunne 

fortelle» i Fjell kirke i Drammen.  Nasim Rizvi deltok fra oss. 
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• Leder deltok som innleder i møte i Bondekvinnelaget i Hokksund. 

• BIR deltok på Kreftforeningens informasjonsmøte om innsamlingen «Krafttak mot kreft» i 

Drammen. 

• BIR deltok på nyttårsfeiringen til Den Vietnamesiske Forening i Nedre Eiker i Mjøndalen. 

• Nasim Rizvi deltok på årsmøte i Gjestebud på Drammen vgs i Drammen. 

 

MARS 

• Medlemsmøte med valginformasjon avholdt på Fjell, Drammen. 

• Nasim Rizvi deltok på en konferanse om forced marriages, arrangert av den pakistanske 

ambassaden på Høgskolen i Oslo og Akershus. 

 

APRIL 
• INLO arrangerte valg- og dialogseminar i Oslo. Fra BIR deltok Bijan Gharahkhani, Idris 

Winningah og Nasim Rizvi. 

• Leder deltok i styremøte hos Øvre Eiker Innvandrerråd. 

• Bjørn R. Karlsen deltok i møte hos FFO. 

• Leder har deltatt på tamilsk kulturkveld på Union scene i Drammen. 

• BIR deltok i arbeidsmøte med AOF om norskkurs på Folkets Hus, Drammen. 

 

MAI 
• BIR arrangerte organisasjonsopplæring på Klækken hotell på Ringerike.  35 personer fra 

medlemsorganisasjonene deltok. 

• Årsmøte i INLO med arrangement på Gardemoen.  Fra BIR deltok Bijan Gharahkhani og Nasim 

Rizvi. 

• Styret deltok på kurs i data arrangert av AOF på Folkets Hus i Drammen. 

• Bijan Gharahkhani, Idris Winningah og Hoa Thai deltok på en verdimarkering i Drammen.  Det 

ble delt ut 300 roser til folket. 

• Leder deltok på styremøte i Gjestebud Norge i Drammen. 

• BIR var representert hos Åssiden K/M Speidere Handicap hvor det var markering og fest. 

• Innspillsmøte IMDI på BIR´s kontor i Drammen. 

• Innspillsmøte Globusfestivalen på BIR´s kontor i Drammen. 

• Møte med Anastasia – IMDI på BIR´s kontor i Drammen. 

• Møte vedr samarbeid kirke i Fjell kirke i Drammen. 

 

JUNI 
• BIR var representert i TV-aksjonen for Unicef i Buskerud..   

• Leder deltok ved etablering av Modum Innvandrerråd.  
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AUGUST 
• Møte med NAV og voksenopplæringen i Øvre Eiker om planlegging av informasjonsmøte om 

Stortingsvalget. 

• Informasjonsmøte om Stortingsvalget 2017 på Rådhuset i Hokksund. 

• Informasjonsmøte om Stortingsvalget 2017 på Fjell bydelshus i Drammen. 

 

SEPTEMBER 
• Globusfestivalen «Jorden rundt på 30 minutter». 

• Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) i samarbeid med Fjell kirke og Drammen 

Sacred Music Festival arrangerte miniseminar og konsert «Sammen for fred» i Fjell kirke. 

• NAV Buskerud arrangerte felles samling for alle medlemmer i brukerutvalgene i Buskerud. 

• Fylkesaksjonskomiteen for Buskerud – NRK TV-aksjonen UNICEF avholdt møte i Statens Hus. 

• BIR deltok på Den nasjonale integreringskonferansen 2017 i Oslo. 

• BIR arrangerte fisketur under Friluftslivets uke til Sundhaugen i Vestfossen. 

• Arbeidsmøte med AOF vedr norskkurs på Folkets Hus i Drammen. 

 

OKTOBER 
• Arbeidsmøte i Fjell kirke vedr seminaret Psykisk helse. 

• Fjell kirke med tema Psykisk helse. 

• BIR deltok i møte hos Gjestebud Norge på Union scene i Drammen med tema «Frihet til ytring 

– frihet fra hets.» 

• NRK´s TV-aksjon – Unicef  - årets største dugnad. 

• I samarbeid med Interkultur Drammen, Den Vietnamesiske forening ble det arrangert konsert 

på Union scene.  

 

NOVEMBER 
• Infomøte om konferansen «Tvangsekteskap og sosial kontroll» i Griffelfeltsgate i Drammen. 

• Konferansen «Tvangsekteskap og sosial kontroll» samlet nesten 100 deltakere i Drammen.  

Dette var et samarbeid mellom IMDI, INLO, Buskerud fylkeskommune og BIR. 

• Arbeidsmøte i Folkets Hus, Drammen med AOF om norskkurs. 

 

DESEMBER 
• Stortinget inviterte til markering av den internasjonale migrasjonsdagen.  Leder deltok. 

• Sparebanken 1 bevilget økonomisk støtte til studietur for styret til London.  Det ble besøk i 

Parlamentet, House of Lords og flere severdigheter.  To familier med innvandrerbakgrunn ble 

besøkt.  Vi fikk se hvordan de bodde og fikk høre om det flerkulturelle samfunnet. 

• Modum Innvandrerråd ble etablert. 



 
Stiftet i 1998                                                                                                                                                                                                

________________________________________________________________ 
 

 

 

Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 

3003 Drammen.  Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani [gharakhani9@hotmail.com] 

http://www.buskerud.innvandrerrad.no 

 

8 

• Oppsummeringsmøte i Fjell kirke i Drammen om presentasjonene som har vært. 

 

LEDERS SLUTTORD 
 

Buskerud Innvandrerråd etablerte seg i 1998 og i år har vi 20 års markering. 

Vi er veldig stolte over det frivillige arbeide som vi har gjort, og vi er en organisasjon som 

jobber hele tiden for å skape møte plasser. Vårt fokus har vært brobygging og 

integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for alle. Vi tror på et vi samfunn! 

Vi  har prøvd å være engasjert i mange år fordi ønsker en bedre hverdag for andre og den 
største gleden man kan ha , er å gjøre andre glad . Vi må stå sammen og være glad i 
hverandre, Selv om verden virker urettferdig, så finnes det mennesker som står for 
rettferdighet.  

Det som gjør meg stolt over å kalle meg selv norsk, er at vi stiller opp for en bedre verden. Ja vi 
er med på dugnad i våre lokalsamfunn, men vi er også med på dugnad for en bedre verden. Jeg 
gleder meg sammen mange andre  til å jobbe I det nye året med å håpe 2018 bringer lykke, 
fred, glede, muligheter til å jobbe enda hardere for toleranse og holdningsskapende arbeid, Vi 
trenger en ny giv i toleransearbeidet i dag, mer enn noen gang. Toleranseutfordringene 
forsvinner aldri.  Vi vil forsøke å samle kreftene og fornye engasjementet for de viktige 
verdiene som vi står sammen om. 

Det har vært en begivenhetsrik arbeidsperiode for BIR. Som innvandrerråd har vi oppnådd mye 
denne perioden. BIR blir i dag verdsatt som en betydningsfull organisasjon både lokalt og 
nasjonalt. Vi ser også en økt aktivitet hos flere minoritetsorganisasjoner, arbeidet vårt gir altså 
gode resultater. Vi satser hele tiden på å bli enda bedre, vi anser oss derfor ikke for å være i 
mål. BIR skal bli en enda sterkere og en mer slagkraftig organisasjon. Det har vært givende å få 
lov å lede BIR det siste året. , Vårt arbeid blir verdsatt og sett. Dette får vi bekreftelser på hele 
tiden. Når Buskerud Innvandrerråd blir brukt som et foregangsråd av IMDI for 
minoritetsorganisasjoner, kan vi trygt si at ja, den jobben, tiden og engasjementet vi legger i 
dette arbeidet, det er virkelig verdt alt. Jeg vil med dette takke for tiden som har gått og for 
styre- og medlemsorganisasjonenes innsats for inkluderingsarbeidet i både vårt fylke og andre 
fylker i hele landet. På vegne av det avtroppende styret ønsker jeg det nye styret og 
medlemsorganisasjoner lykke til med det videre mangfolds arbeid for det flerkulturelle 
samfunnet. 


