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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalam-aleykum
Starten av 2018 har vært en frisk pust for samtlige av oss. Mange
nye mål og ambisjoner er satt for dette året. IRN har også i den
tråd startet arbeidet med å gjennomføre tiltakene og mål som
organisasjonen har vedtatt skal gjennomføres.
Et av tiltakene var å verve inn flere kvinnelige styremedlemmer
frem til Årsmøte i mars 2018. Første kvartal av året har hatt fokus
på å tilrettelegge forholdene til å gjennomføre årsmøte samt stort
fokus på interne og organisatoriske forhold. Vi har derfor slått
sammen nyhetsbrev for første kvartal i dette nyhetsbrevet for
2.kvartal.
Til slutt ønsker vi å legge til at vi er stolte over å kunne orientere
våre lesere at vi har nå styrket styret med enda et nytt kvinnelig
styremedlem. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Religion og integrering
IRN arrangerte sammen med NKR (Norges Kristne Råd) et
seminar der tema var «Religion og integrering» med støtte fra
Kulturdepartementet og Stiftelsen Fritt ord. Hovedformålet
med seminaret var å sette lys på i hvor stor grad religion
spiller en rolle for integreringen. Er det et hinder eller et
viktig bidrag i integreringsarbeidet i det norske samfunnet?
Innledere til denne konferansen var forskere både fra Norge
og fra utland med en bred erfaring og kompetanse i feltet.
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Årsmøte 2018
Det ble avholdt årsmøte i slutten av mars der det ble fattet
nødvendige og relevante beslutninger. Disse var ansett som
nødvendige sett i lys av endrede omstendigheter.
Både rådsmedlemmer og styret har jobbet sammen for å styrke
kvinneandelen i styresammensetning. Til stor glede så har vi lykkes
med dette og kan meddele at IRN styret er nå blitt styrket med to
kvinnelige styremedlemmer.
Nye vedtekter ble også vedtatt samtidig som det ble besluttet å gjøre
tilpasningene i stillingene i IRN. Arbeidet med å få implementert
vedtektene er i gang og vi ser frem til at organisasjonen får ny og
frisk næring for å kunne opprettholde sin toneangivende dialogrolle i
samfunnet.

Nettverksmøte – LDO
Islamsk Råd Norge har jevnlige møter med LDO (Likestilling -og
diskrimineringsombudet) hvor flere andre organisasjoner også er
representert. Hensikten med dette nettverket er å dele erfaringer og
eventuelle utfordringer som oppleves. Det mottas rapporter fra politiet
og andre for å se hvilke områder som er mest sårbare.
I sist møte som ble det lagt frem rapport fra Politiet om hatkriminalitet.
Her kom det blant annet frem at av 43 saker som ble rapportert i Oslo
innen religion så var 33 av sakene innenfor Islam. Det er ganske
skremmende tall og er innlysende at det er tydelig behov for å ha en
operativ og fungerende handlingsplan mot hatkriminalitet. IRN ser
positivt på et videre samarbeid med Politiet og de offentlige etatene.
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EMI - Konferansen
Nettverk for kvinner i fokus (KiF) og Oslo Politidistrikt arrangerte i
samarbeid med EMI (Enhet for mangfold og integrering) en
konferanse der formålet var å bidra til kunnskapsutveksling hos
kommunalt ansatte og frivillige som jobber med forebygging, slik at
de kan bli bedre på foreldreveiledning og andre foreldrerettede tiltak.
Islamsk Råd Norge var invitert til å sitte i panelet og avholdte
samtidig et foredrag på moskèenes forebyggende strategier mot
radikalisering med fokus på foreldre.

Ramadan 2018
I år falt Ramadan måned også i en periode som vi kaller for «ekstrem
periode». Det er den perioden der fasten i enkelte byer i Norge varer
mer enn 20 timer. Da er det viktig at man forsøker å ha en balansert
kosthold ved måltid før soloppgang – og solnedgang. Som en tjeneste
og til informasjon til alle norske muslimer tilgjengeligjorde IRN en
diettplan i samarbeid med eksterne aktører. Vi mottok gode
tilbakemeldinger på dette initiativet som vi setter stor pris på. Vi
håper flere vil ta i bruk denne planen også i neste år.
Klikk her for å laste ned planen: http://www.irn.no/2018/05/18/ramadandiett-program/
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Informasjonsarbeid
IRN har pr i dag flere kommunikasjonskanaler der vi er tydelig
aktive. Som ledd i videreutvikling har vi styrket
kommunikasjonskanaler med å ta i bruk SMS tjenester for å knytte
oss enda tettere til våre medlemmer. Det gir oss muligheten til å
levere et målrettet budskap med et høyt svar respons.

Ønsker du å stå på vår sms liste kan du ta kontakt med oss på
post@irn.no

Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet!
Hilsen

Islamsk råd Norge
@islamskraadnorge

Styret

Irn.no

Every act of kindness is charity”

«

Profet Muhammad(fvmh)
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