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ÅRSMØTE 2022

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte
Torsdag 9. juni 2022 kl. 17.00
Sted: Buskerudveien 72, Drammen

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. 
Årsmøtet er BIRs sitt øverste organ. 

DAGSORDEN:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av møteleder 
 3. Valg av referent 
 4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder 
  og referent 
 5. BIRs Årsberetning for 2021
 6. BIRs Regnskap for 2021 
 7. innkomne forslag
 8. Budsjett og handlingsplan for 2022
 9: Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret og Revisor
 
Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
Medlemskontingenten på kr 200 gir stemmerett til organisasjonene ved årsmøtet.

Påmelding bes sendes på e-post innen fredag, 03. Juni, 2022 til
Buskerud Innvandreråd, Gharakhani9@hotmail.com

Valgkomiteens har bestått av følgende personer:
Leder: Yousuf Gilani
Medlemmer:  Mustafa Gezen og Lola Awoyemi.
Valgkomiteen har hatt digitale møter, hvor oppgavene ble fordelt mellom medlemmene i valgkomiteen. 
Alle har blitt kontaktet av valgkomiteen. I tillegg har valgkomiteen forhørt seg med andre aktuelle kandidater. 
Kandidatene har blitt stilt en del spørsmål om hva de har fått til i foregående periode, hva de er stolt av, 
hva de ønsker å bidra med og hva de brenner for. Lola Awoyemi har ikke deltatt i disse møtene, da hun har 
blitt spilt inn som en kandidat til styrevervet.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 
Leder:  Bijan Gharahkhani.
Økonomileder:  Idirs Winningah
Styremedlem:  Lola Awoyemi 
Styremedlem: Hoa Thai
Styremedlem: Maria N. Amundsen
Varamedlemmer:
1. Ali Imran Naqvi
2. Hilal Erkøk Kømurcu
3. Refka Kovac

Valgkomiteen ønsker å ta gjenvalg og oppfordrer styret til å finne en kandidat til valgkomiteen da 
Lola Awoyemi trer i styret. Dette er enstemmig innstilling fra valgkomiteen.
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Buskerud innvandrerråd (BIR) er en samordnende paraplyorganisasjon for over 30 innvandrer-
organisasjoner med ca. 3000 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.

BIRs formål, tankegang og aktiviteter har alltid vært interessante for forskjellige aktører både lokalt 
og nasjonalt, og BIR har flere samarbeidspartnere. Kort nevnes: Viken fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Viken, flere kommuner i Viken, IMDI, Kulturdepartementet, mange frivillige 
organisasjoner i Viken, osv. Bir har også samarbeidet med politiet i Drammensomerådet.

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.

Året 2021 var sterkt preget av covid-19 pandemien, men Buskerud Innvandrerråd tok ansvar og bidro 
med informasjonsarbeid.

Buskerud innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud og store deler av Norge.
Buskerud Innvandrerråd har et godt samarbeid og avtale med Statsarkivet i Kongsberg, og er det eneste 
rådet som leverer alle sine dokumenter 2 ganger årlig til statsarkivet, leder Bijan Gharakhani har 2 
årlige møter med statsarkivet.

Leder, nestleder og økonomiansvarlig arbeider kontinuerlig med å få strukturert, planlagt og gjennom-
ført aktiviteter i Buskerud Innvandrerråd.

Det er mye flott å si om frivilligheten. Den bygger broer mellom folk, skaper samhold og formidler 
kunnskap og kompetanse. Samtidig holder den oss i aktivitet, samler folk med felles interesser og 
behov og styrker lokal tilhørighet. Frivilligheten bidrar med aktiviteter og deltakelse i samfunnslivet. 
 
Sammen skal vi gjøre lokalsamfunnene våre til enda bedre steder å bo og leve, med aktivt og levende 
demokrati, hvor alle stemmer blir hørt. Sammen skal vi skape et rikt og mangfoldig samfunn, der alle 
bidrar og er inkludert, og som alle føler seg som en del av. Sammen skal vi vise vei.

ÅRSBERETNING 2021

FORORD         
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Årsmøtet ble avholdt fredag 18. juni 2021.  
Alle medlemsorganisasjoner og stemmeberettigede 
hadde fått innkalling og sakspapirer minst fire uker 
før årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Forslag til vedtak: Godkjennes - Vedtak: Enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder 
 Forslag: Hayri Kilinc - Vedtak: Enstemmig valgt

3.  Valg av årsmøtesekretær 
 Forslag: Petter Dreier - Vedtak: Enstemmig valgt

4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen  
 sammen med møteleder og årsmøtesekretær:
 Forslag: Mustafa Gezen og Tønnes - Vedtak: Enstemmig valgt

5. Fastsettelse av kontingent 
 Styrets innstilling: Uforandret – kr. 200,- per år. - 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Årsberetning for 2020 
 Årsberetning ble fremlagt og gjennomgått på årsmøte. 

 Forslag: Årsberetning godkjennes  - 

 Vedtak: Enstemmig godkjent

7.  Regnskap for 2020 
 Regnskapet ble fremlagt for årsmøte av kasserer. 

 Forslag: Regnskapet godkjennes - 

 Vedtak: Enstemmig godkjent

8. Innkomne forslag Ingen forslag innkommet.

9. Budsjett for 2021 
 Budsjettet ble fremlagt for årsmøte av kasserer. 

 Forslag: Budsjettet godkjennes - Vedtak: Enstemmig godkjent

10. Valg  
Mustafa Gezen fremla valgkomiteens innstilling.

Nasim Rizvi hadde ett forslag på sekretær, at det blir Nancy 

Amundsen etter at sekretær har trukket 

seg fra styret og sekretær velges da for 1 år og det blir opprykk 

på varalisten.

Valgkomitéens innstilling: 
Leder: Ikke på valg

Nestleder: Nasim Rizvi Velges for 2 år

Økonomileder: Idris Winningah Ikke på valg

Sekretær: Ikke på valg 

Styremedlem: Ikke på valg

Styremedlem: Hayri Kilinc Velges for 2 år

Styremedlem: Ikke på valg

Varamedlem: Hilal Erkøk Kømurcu Velges for 1 år

Varamedlem: Ali Imran Naqvi Velges for 1 år 

Varamedlem: Refka Kovac Velges for 1 år 

Valgkomitéen har bestått av: 
Leder: Yousuf Gilani 

Medlem: Mustafa Gezen Medlem: Lola Awoyemi

Valgkomite velges for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling med endring på sekretær 

ble enstemmig valgt.

ÅRSMØTE 2021
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VERV  NAVN  BOSTED PERIODE

Leder Bijan Gharahkhani Hokksund 2020 - 2022

Nestleder Nasim Rizvi Drammen 2021 - 2023

Økonomileder Idris Winningah Drammen 2020 - 2022

Sekretær Maria Nancy Amundsen Ringerike 2021 - 2022

Styremedlem Hayri Kilinc Drammen 2021 - 2023

Styremedlem Hoa Thai Lier 2020 - 2022

Styremedlem 

Varamedlem Hilal Erkøk Kømurcu Drammen 2021- 2022

Varamedlem Ali Imran Naqvi Drammen 2021- 2022

Varamedlem Refka Kovac Drammen 2021- 2022

STYRET I BIR ETTER ÅRSMØTET 2021:
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Det er behandlet 38 saker fordelt på 6.styremøter, 

både fysiske og digitale ordinære styremøter, 

Per 31. desember 2021 hadde BIR 31 medlemsorgan-

isasjoner.

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 øn-

sket 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.  Viken Fylkeskommune, 

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Utlendingsnemn-

da (UNE), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), 

NAV Brukerutvalget for Buskerud, NAV Brukerutvalget for 

Kongsberg, Lier, Røyken og Hurum, Gjestebud Norge, Glo-

bus Festivalen, Drammen kommune, Ringerike kommune, 

Ringerike Røde Kors, AOF Buskerud, VOFO,  Øvre Eiker kom-

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

Buskerud, 8. mars arrangement, Drammen og omegn tros- 

og livssynsforum (DOTL), Det Tyrkiske Trossamfunnet, Søn-

dre Buskerud Politi, Dagsavisen Fremtiden, Tauheed Moske, 

Drammen Moske, Lo Buskerud, Lo Viken, Drammen Interkul-

tur, Frelsesarmeen,  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.

MØTER OG SAKER
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 Buskerud Innvandrerråd, har uavhengig av 

dette hatt samme intensitet og innsats, både 

med og uten midler, våre årsmeldinger, og 

budsjetter er gjennomsiktige, og tilgjengelige 

for alle. 

Vi mistet for øvrig denne partnerskapsavtalen en 

kort periode, men det stoppet ikke oss. Vi fortsatte å 

jobbe for det rådet brenner for, og årsmeldingen viste 

frivillig arbeid og en innsats for mangfoldet i Buskerud 

som var enormt stort. Partnerskapsavtalen er ikke 

avgjørende for innsatsen BIR gjør. 

Buskerud Innvandrerråds mangeårige innsats har gitt 

resultater, og partnerskapsavtalen er også ett av de. 

Vi anbefaler alle om å jobbe med hjertet og for alle, 

uavhengig av partitilhørighet, organisasjon og bakgrunn.

Vi er sammen alle sammen!

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.

Buskerud Innvandrerråd (BIR), har i flere år hatt et unikt 

samarbeid med fylket i form av en partnerskapsavtale. 

Dette har vært et resultat av et reelt integrerings- 

og mangfoldsarbeid som rådet har gjort 

over mange år. 
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VERV

  BIJAN GHARAHKHAN
• Flerkulturelt Råd Viken- Leder
• Medlem i Ekspertutvalget oppnevnt av Kunnskaps og  
 Integreringsdepartementet,  tiltak på integreringsfeltet 
 som følge av koronapandemien
• Fylkesstyremedlem TV-aksjonen i Buskerud
• Styremedlem i Øvre Eiker viser ansikt
• Styremedlem i Globus
• Styremedlem Gjestebud Norge

  NASIM RIZVI
• IMDIs referansegruppe for tvangsekteskap og
 negativ sosial kontroll
• Leder i  World Wide Womens Forum (WWWF)
• Programstyret for regionale planer i Viken
• Meddommer DrammenTingrett
• Flerkulturelt Råd Viken- varamedlem

  IDRIS WINNINGAHI
• Nav Drammen brukerutvalg
• Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon
• Gjestebud
• Leder seniorgruppa i Zumunchi Int. Samfunn

  HOA THAI
• NAV – brukerutvalget for NAV Lier kommune
• Globus Festival – Representant for BIR

  MARIA NANCY AMUNDSEN
• NAV – brukerutvalget for Ringerike og Hole

  HILAL ERKØK KØMURCU
• Tv Aksjonen Buskerud – Representant for BIR
• 8. mars komiteen - Representant for BIR
• DOTL - Drammen og omegn tros og livsynsforum 
 - Nestleder

  ALI IMRAN NAQVI
•  Styremedlem - Drammen Cricketclub
• Styremedlem På Rett Vei

BIR har vært mye omtalt i media i 2021. Dagsavisen 

Fremtiden, Utrop, Eiker Nytt, NRK Radio Buskerud, 

NRK, Tv2, Bygdeposten, Ringerike Blad, Drammens 

Tidende, Drammen Live24.

Både leder, nestleder og styremedlemmer har vært omtalt 

på grunn av jobben BIR gjør.  Det er skrevet mange kronik-

ker og BIR har vært aktiv i samfunnsdebatten i media.

Det er opprettet en hjemmeside (koronavakten.no). Det er 

en samleside for informasjon om korona, og hvilke tiltak 

som gjennomføres. Vi ønsker at informasjon fra myn-

digheter og all relevant informasjon rundt pandemien skal 

være lett tilgjengelig for alle, på en rekke språk. På denne 

måten kan alle enkelt sette seg inn i de restriksjoner og an-

befalinger som gjelder, slik at vi sammen kan få bukt med 

smitten.

Det er opprettet en lavterskeltjeneste som heter koronavak-

ter. Vi bruker ressurspersoner fra de forskjellige miljøene 

til å være koronavakter. de er tilgjengelige for målgruppen.  

De har vært aktive telefonvakter, og har de har fått mange 

henvendelser, og har vært til stor nytte. 

Koronavaktene har også gjennomført informasjonsmøter i 

miljøene, samt info på diverse store sosiale medier grupper 

fortløpende, i tillegg til våre egne sider. Vi har forholdt oss 

til offentlige kilder, slik at all informasjon og alle endringer 

som er formidlet er trygg og pålitelig.

Det er også opprettet en podkast serie, som også kalles for 

koronavakten. Vi har fått muligheten til å formidle infor-

masjon g være med på holdningsendrende arbeid gjennom 

dette. Podkastserien har fått mye oppmerksomhet, og til-

bakemeldingene og lyttertallene viser at dette er et viktig 

tiltak.

BIR I MEDIA OG SAMFUNNSANSVAR 
UNDER PANDEMIEN
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Podkastepisodene våre har nådd frem til målgruppen vår og mange andre, 

og den enorme responsen og tilbakemeldingene er en bekreftelse på at vi gjør 

noe riktig og viktig.

Våre koronavakter har aktivt jobbet med å få målgruppen til å ta 

Corona-vaksinen. Vi har lykkes med å være ressurspersoner og 

kontaktpersoner for våre mange forskjellige store grupper.

Vi har også arrangert digitale møter og webinarer for våre grupper.
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JANUAR
• Bijan Gharakhani – dialogmøte med Ivar Flaten-Kirkelig  

 Dialogsenter Drammen

• Bijan Gharakhani og Nasim Rizvi – digitalt seminar  

 med kunnskaps integreringsminister Guri Melby

• Nasim Rizvi og Bijan Gharakhani - høring om 

 kulturlivet i Drammen kommune – Ordfører i   

 Drammen/Drammen Kommune

• Styremøte i BIR

FEBRUAR
• Hilal Erkøk – arbeidsmøte i 8. mars komiteen

• Bijan Gharakhani – digitalt dialogmøte med Ivar 

 Flaten-Kirkelig Dialogsenter Drammen

• Nasim Rizvi og Bijan Gharakhani har deltatt på digitalt  

 møte og levert innspill til Drammens kommuneplan  

 samfunnsdel, under kultur, by og stedsutvikling

• Bijan Gharakhani og Nasim Rizvi: Levert innspill til 

 Viken Fylkeskommune om inkluderende frivillige   

 møteplasser

• Bijan Gharakhani- Innlegg om hvordan det er å komme  

 til ett nytt land, kommunens bistand og hva bidrar til  

 en god integrering. - Akershus-Østfold-og Buskerud  

 Røde Kors

• Bijan Gharakhani og Idris Winningah – samarbeids- 

 møte med Zumunchi int. samfunn ifm. planlegging 

 av seminar om barnevern

MARS
• Bijan Gharakhani rekrutteringsarbeid i forhold til 

 igangsetting av norskkurs i samarbeid med studie-

 forbundet AOF

• Bijan Gharakhani, Nasim Rizvi og Idris Winningah 

 satte i gang arbeidet med koronaprosjektet fra IMDi

• BIR støttet 8-mars markeringen, og var representert  

 ved styremedlem Hilal Kømurcu

• Bijan Gharakhani, Nasim Rizvi og Idris Winningah- 

 arbeid med årsberetning

• Bijan Gharakhani – digitalt dialogmøte med Ivar 

 Flaten - Kirkelig Dialogsenter Drammen

• 2. digitale styremøter i BIR

• Nasim Rizvi – Jurydommer for Best Ungdomsbedrift

• Nasim Rizvi – Møte i Programstyre for regionale 

 planer i Viken

• Bijan Gharakhani og Idris Winningah – samarbeids-  

 møte med Zumunchi int. samfunn ifm. planlegging 

 av seminar om barnevern

ÅRET 2021 MED BUSKERUD INNVANDRERRÅD 
Under beskrives BIR´s møteaktivitet med ulike samfunnsaktører i tillegg til konferanser og møter i regi 
av BIR som har vært avholdt i løpet av året.
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APRIL
• Bijan Gharakhani, Nasim Rizvi, Hayri Kilinc, Hoa Thai  

 og Maria Nancy Amundsen deltok på digitalt 

 dialogmøte mellom Frivillighet Norge og Innvandrerråd

• Inngått arbeidsavtaler med koronavakter ifm. 

 IMDis koronaprosjekt

• Intenst arbeid med koronaprosjekt 

• Bijan Gharakhani - Oppstart av 2 grupper norskkurs 

 i samarbeid med Studieforbundet AOF

• Nasim Rizvi – Digitalt innspillsmøte ifm. regjeringens  

 integreringskonferanse 2021

• Nasim Rizvi - IMDi Møte med frivillige 

 organisasjoner - informasjonstiltak om korona til 

 innvandrerbefolkningen

• Nasim Rizvi – innledning om Sosial bærekraft og 

 et inkluderende samfunn under møte i Programstyre  

 for regionale planer i Viken

MAI
• møte Ekspertutvalget Nasjonalt - Leder Bijan 

 Gharakhani er valgt av Integrerings og kunnskaps-

 minister Guri Melby, til å sitte i Ekspertutvalget

• BIR inngått avtale med Kurer Media om oppgaver som  

 bl.a.  produksjon av podkast, pressemeldinger, 

 valgarbeid, kommunikasjonsarbeid, streaming etc.

• Intenst arbeid med koronaprosjekt

• Nasim Rizvi - planlegning av panelsamtale mellom  

 utvalgte organisasjoner og deltakere fra Kunnskaps-

 departementet på Integreringskonferansen 9. juni 2021

• Styremøte

JUNI-JULI
• Bijan Gharakhani, Nasim Rizvi og Maria Nancy 

 Amundsen deltok på digitalt dialogmøte mellom 

 Frivillighet Norge og Innvandrerråd

• Bijan Gharakhani og Nasim Rizvi deltok på digitalt  

 møte om temastrategi, Frivillighet med Viken   

 Fylkeskommune / Petter Hansen

• Bijan Gharakhani-konstituert som leder av 

 Flerkulturelt Råd Viken

• Bijan Gharakhani – 3 intense arbeidsmøter i 

 Ekspertutvalget Nasjonalt

• Nasim Rizvi – innlegg til digital temakveld om 

 frivillig arbeid blant innvandrer kvinner, 

 innvandrerkvinners rettigheter og engasjement i det  

 norske samfunnet – Røde Kors

• Nasim Rizvi – paneldeltager under Kunnskapsdeparte- 

 mentets Integreringskonferanse ledet av 

 Kunnskapsminister Guri Melby 

• BIR styremøte

• Leder Bijan Gharakhani deltok i dialogmøte med 

 Kirkelig Dialogsenter og DOTL

• Nestleder Nasim Rizvi deltok i møtet med 

 flerkulturelt friluftsliv

AUGUST
• Leder Bijan Gharakhani holdt ett innlegg om 

 flerkulturelles plattformer og erfaringskompetanse-  

 FFO-Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon-

 samarbeid Helseregion Sør-Øst

• Idris Winningah i samarbeid med Zumunchi int 

 samfunn: friluftsaktiviteter

• Bijan Gharakhani ledet Informasjonsmøte om 

 stortingsvalget i Øvre Eiker og omegn

• Nasim Rizvi – Møte i Programstyre for regionale 

 planer i Viken
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SEPTEMBER
• Leder Bijan Gharakhani holdt åpningstalen under 

 Globusfestivalens familiedag

• Leder Bijan Gharakhani- innlegg Fampol Viken 

 (FO)- Likestilling og inkludering

OKTOBER
• Leder Bijan Gharakhani deltok på Viken Næringslivs- 

 dugnad for Drammen, Lier og omegn- samlet inn  

 penger TV-aksjonen

• Leder Bijan Gharakhani- Dialogmøte i Vestfossen 

 Kirke-Øvre Eiker viser ansikt

• Nasim Rizvi – Møte i Programstyre for regionale 

 planer i Viken

• Buskerud innvandrerråd var aktive med sin digitale  

 bøsse til TV-aksjonen. Hilal Kømurcu representerte BIR 

• Nestleder Nasim Rizvi tok initiativ til å aktivere 

 organisasjoner og andre for å jobbe sammen mot  

 pandemien. Dette arbeidet resulterte i en serie med  

 digitale møter, og økt bevissthet om forebyggende  

 arbeid og informasjon om covid-19

• Leder Bijan Gharakhani, nestleder Nasim Rizvi og  

 styremedlem Hilal Kømurcu jobbet aktivt med covid-19  

 informasjonsarbeid

• Nestleder Nasim Rizvi ledet digitale møter med 

 frivillige ressurspersoner, organisasjoner, politikere, 

 det offentlige og diverse trossamfunn

• Leder Bijan og Nestleder Nasim Rizvi lager i samarbeid  

 med Drammen Kommune informasjonsfilmer om  

 Covid-19

NOVEMBER 
• BIR- Konferanse om psykisk og fysisk helse- under 

 og etter pandemien

• Bijan Gharakhani – FFO viken- Sarpsborg - om 

 flerkulturelles plattformer og erfaringskompetanse
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HØYDEPUNKTER

FYLKESORDFØREREN HEDRET MED PRIS 
Buskerud innvandrerråd har gitt Brobyggerprisen 2021 til fylkesordfører Roger Ryberg.

Vi valgte å gi prisen til Ryberg fordi han har støttet arbeidet vi har 

gjort i så mange år. 

Han er også svært omsorgsfull, og bryr seg virkelig om folk han 

møter. Hans anerkjennelse har vært viktig for oss, og gitt oss 

motivasjon og pågangsmot i arbeidet for å skape et best mulig 

samfunn for alle, sier leder i Buskerud innvandrerråd, 

Bijan Ghrahkhani.

BIJAN OPPNEVNT I EKSPERTUTVALGET
Ekspertutvalget jobbet med koronarelaterte virkninger.  

Leder i BIR, Bijan Gharakhani, ble oppnevnt av Integrerings- 

og kunnskapsminister Guri Melby til å sitte i Ekspertutvalget. 

Dette signaliserte at arbeidet BIR har utført har vært viktig og 

verdsatt.

TV-AKSJONEN I VIKEN FYLKESKOMMUNE
Fredag 22. oktober arrangerte TV-aksjonen Viken næringslivs-

dugnad for Drammen, Lier og omegn på Quality Hotel River Sta-

tion fra kl. 08:00 – 11:00, og det var anledning til å være med 

på dette. Vi startet dagen med informasjon før vi brukte et par 

timer på å ringe bedrifter for å be om bidrag til årets TV-aksjon.

FLERKULTURELT RÅD I VIKEN
Bijan ble enstemmig som leder av Flerkulturelt råd Viken
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KORONAPROSJEKTET
Nasim Rizvi ledet koronaprosjektet på en utmerket måte og satte i gang et arbeid som utgjorde en forskjell.

Nasim satt i panelsamtale sammen med Kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

Da vi startet med koronaprosjektet, hadde vi ingen modell, vi brettet rett og slett opp ermene og gikk inn i 

arbeidet med kun ett mål, og det var å bidra med det vi kunne. Vi fulgte oppfordringen fra Smittevernoverlegen 

i Drammen kommune, hvor han etterlyste mer engasjement fra minoritetsmiljøene, og satte i gang en serie med 

møter og informasjonsarbeid.

Vi kjenner ikke til noen andre som på det tidspunktet hadde en egen podkast om korona og pandemien, 

og hadde heller ingen modell for en slik type podkast,  men vi satte i gang med å produsere episoder som 

var spesifikt for dette. Det var kun ett av tiltakene i dette arbeidet.

FRELSESARMÉEN
BIR støtter Frelsesarméens arbeid. Også i 2021 var vi representert ved Frelsesarméens Julegryter. 
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LEDERS SLUTTORD
Vi er veldig stolte over det frivillige arbeidet 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 2021 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.

Bijan Gharakhani

Leder Buskerud Innvandrerråd

Drammen, juni 2022
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RESULTATREGNSKAP 2021 NOTER  BIR 2021 PROSJEKT 2021 SUM 2021 SUM 2020
Inntekter

Tilskudd fra IMDI  -75 000,00  -550 000,00  -625 000,00  -350 000,00 

Tilskudd Viken Fylkommune  -260 000,00   -260 000,00 

Tilskudd fra INLO     -15 000,00 

Medlemskontingent  -2 200,00   -2 200,00  -2 600,00 

Tilskudd Kompetanse Norge   -    -348 000,00 - 348 000,00 

Tiskudd Frivillighetssektøren  -60 000,00   -60 000,00 

Merverdi kompensasjon for 2020   -21 777,00  -21 777,00  -23 559,00 

Sum driftsinntekter   -418 977,00  -898 000,00  -1 316 977,00  -391 159,00 

Kostnader

Leie av kontorlokaler (Folkets hus) 2  60 122,42   26 956,43   87 078,85   39 455,53 

Leie av driftsmidler    1 455,81    1 455,81   6 100,81 

Arbeidsgiveravgift   40 326,00    40 326,00 

Revisjonshonorar   -     -     -     20 000,00 

Konsulenthonorar   22 000,00   53 700,00   75 700,00 

Kontorrekvisita   2 417,60   - 2 417,60   4 526,08 

Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.    13 947,27   60 455,80   74 403,07 

Kurs, literatur og Trykkeri saker 3  10 465,00   349 261,20   359 726,20   10 381,00 

EDB Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.       10 008,51 

Telefon / Porto   4 655,97   -     4 655,97   4 249,05 

Reiser og Transport   -     -     -     300,00 

Møtegodtgjørelse   62 400,00   -     62 400,00   55 557,50 

Midler Prosjektmedarbeidere    50 000,00   115 000,00   165 000,00   9 976,00 

Prosjektledelse1   -     90 000,00   90 000,00 

Kontingenter, fradragsberettiget       2 000,00 

Seminarer/Konf./tiltak/Årsmøte   -      -   

Støtte til Organisasjonene   12 000,00    12 000,00   14 500,00 

Interne møtekostnader   40 374,26   4 391,25   44 765,51   13 684,16 

Tap på fordringer   -      -     -   

Andre driftskostnad    12 354,20   2 055,03   14 409,23   3 156,41 

Organisering og gjennomføring 1  21 500,00   75 000,00   96 500,00   50 355,84 

Regnskap /Økonomistyring 1  17 000,00   75 000,00   92 000,00   9 000,00 

Tilbakeføring Utgående mva   12 722,19   12 097,00   24 819,19   18 958,28 

Sum driftskostnader   383 740,72   863 916,71   1 247 657,43   272 209,17 

Driftsresultat  -35 236,28  -34 083,29  -69 319,57  -118 949,83 

Finansinntekter    -      -    -51,93 

Finanskostnader   714,50    714,50   473,00 

Annen renteinntekt (Agio +/-)   -     -     -     -   

Resultat av finansposter    714,50   -     714,50   421,07 

Resultat før skattekostnad   -34 521,78  -34 083,29  -68 605,07  -118 528,76 

skattekostnad   -     -     -     -   

Årsoverskudd(-) /underskudd(+)  -34 521,78  -34 083,29  -68 605,07  -118 528,76 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital   34 521,78   34 083,29   68 605,07   118 528,76 

Overført til annen egenkapital   -34 521,78  -34 083,29  -68 605,07  -118 528,76 

Kontroll Sum    -     -     -     -   

Projekt-2021 er lik IMDI Covid-19 og Norsk kurs ved Kompetanse Norge AS

Resultatoppstilling 2021
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EIENDELER NOTER  BIR 2021 PROSJEKT 2021 SUM 2021 2020
Omløpsmidler    0,00 

Andre kortsiktige  fordringer   0,00  0,00 11 990,00

Sum fordringer   0,00 0,00 0,00 11 990,00

Bankinnskudd Bank 1920  327 919,98  327 919,98 258 682,20

Bankinnskudd Bank 1930  0,00 34 083,29 34 083,29

Sum omløpsmidler   327 919,98 34 083,29 362 003,27 258 682,20

Sum eiendeler  4 327 919,98 34 083,29 362 003,27 270 672,20

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital  −34 521,78 −34 083,29 −68 605,07 −118 528,76

Egenkapital per, 1, 1. 2021  −248 297,20 0,00 −248 297,20 −129 768,44

Sum egenkapital   −323 144,98 −34 083,29 −357 228,27 −248 297,20

Gjeld

Kortsiktig gjeld  −4 775,00 0,00 −4 775,00 −22 375,00

Skyldig offentlige avgifter   −40 326,00 0,00 −40 326,00 0,00

Sum kortsiktig gjeld 5 −45 101,00 0,00 −45 101,00 −22 375,00

Sum gjeld   −45 101,00 0,00 −45 101,00 −22 375,00

Sum egenkapital og gjeld  −327 919,98 −34 083,29 −362 003,27 −270 672,20

Balanseoppstilling 2021

Takk til økonomileder 
Idris Winnigah, for hans 
fantastiske innsats med 
regnskapet til BIR.

Drammen 2. juni 2022

I styret for Buskerud Innvandrerråd

Bijan Gharahkhani

Styreleder

Idris Winningah

Økonomileder

Nancy Amundsen

Styremedlem

Hoa Thai

Styremedlem

Hayri Kilinc

Styremedlem

Nasim Rizvi

Nestleder
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NOTER TIL ÅRSRREGNSKAPET FOR 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år, Kravet om fortsatt drift er derfor tilstede.

Inntekter og kostnader
Rådets inntekter skriver seg til offentlige kilder og medlemskontingent. Offentlige støtte inntektsføres i det året den mottas.  

Utgiftene sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med inntekter utgiftene kan henføres til.

Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper. 

Klassifikasjon og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktiggjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Skatt 
Buskerud Innvandrerråd er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig.

 

Note  nr 1:  Lønnskostnader:  

Lønnskostnadene skriver seg til konsulenthonorar for prosjektledelse, planlegging og

gjennomføring av årets aktiviteter

NOTE 1            ADMINISTRASJON

Organisering og gjennomføring 96 500,00

Regnskap /Økonomistyring 92 000,00

Prosjektledelse 90 000,00

Sum lønnskostnader 278 500,00

NOTE  2            KONTORLEIE    

Husleie betalt Folkets hus  60 122,42 

Strøm kostnader  folkets hus  2 107,42 

Leie av møte lokaler Quality River Station  26 956,43 

Sum husleie  89 186,27 

NOTE 3              PROSJEKT NORSK-KURS  

Kurs ved Kompetanse Norge AS  348 000,00 

Sum   348 000,00 
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NOTE 4          EIENDELER

Bankinnskudd konto 1920  327 919,98 

Bankinnskudd konto 1930  34 083,29 

Sum Bankinnskudd  362 003,27 

NOTE 5          KORTSIKTIG GJELD

For mye avsatt til revisjonshonorar i fjor -4 775,00 

Skyldig Arbeidsgiveravgift -40 326,00 

Sum avsatt i år -45 101,00 

Drammen 2. juni 2022

I styret for Buskerud Innvandrerråd

Bijan Gharahkhani

Styreleder

Idris Winningah

Økonomileder

Nancy Amundsen

Styremedlem

Hoa Thai

Styremedlem

Hayri Kilinc

Styremedlem

Nasim Rizvi

Nestleder
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BUDSJETT 2022

 Budsjett 2022 

Inntekter  

Tilskudd Buskerud fylkeskommune −250 000,00 -250 000,00 

Tilskudd fra IMDI −120 000,00  -   

Medlemskontingent −3 000,00 -2 800,00 

Andre inntekter /frivillighetssektoren −60 000,00  -   

Mva- kompensasjon −21 777,00 -25 000,00 

Finansinntekter −100,00 -80,00 

Sum driftsinntekter  −454 877,00 -277 880,00 

Kostnader

Bruttolønnskostnader 70 000,00  50 000,00 

Kontorleie 65 000,00  40 000,00 

leie av aktivitetslokaler 5 000,00  5 000,00 

Støtte til Organisasjonene 20 000,00  20 000,00 

Reiser og Transport 5 000,00  5 000,00 

Kontorrekvisita 5 000,00  5 000,00 

Telefon godtgjørelse 5 000,00  5 000,00 

Interne møtekostnader 40 000,00  3 700,00 

Seminarer/konferanser 36 077,00  20 000,00 

Revisjonshonorar 20 000,00  20 000,00 

Møte- og styregodtgjørelser 75 000,00  30 000,00 

Konsulenthonorar 15 000,00  10 000,00 

Finanskostnader 800,00  680,00 

Annen driftskostnad  15 000,00  8 000,00 

Prosjektkostnader 50 000,00  30 000,00 

Aviser, tidsskrifter, bøker /Software.  3 000,00  3 000,00 

Kurs, litteratur og Trykkeri saker 20 000,00  20 000,00 

Driftsmidler, inventar mv 5 000,00  2 500,00 

Sum driftskostnader 454 877,00  277 880,00 

Budsjettert Årsresultat  -     -   

Forslag til

budsjett 2021
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OM BUSKERUD INNVANDRERRÅD
Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en samordnende og koordinerende paraply-

organisasjon for ca. 40 innvandrerorganisasjoner, herunder ca 4050 person-

medlemmer i Buskerud. Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv 

og viktig aktør i Buskerud.Rådet er engasjert i meningsfulle, brobyggende  og  

dialogskapende  arbeid i samspill med mange andre aktører  på  fylkes-  og 

regionalnivå. 

Målgruppen for BIRs ideer, aktiviteter og arrangementer er hele samfunnet. 

BIR har stor tro på at i et flerkulturelt samfunn, er det alltid behov for  gjensidige 

forståelse og respekt. I denne sammenheng er Buskerud  Innvandrerråd opptatt av 

respektfull dialog og god kommunikasjon mellom folk på tvers av kultur og etnisitet. 

Derfor er organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, 

folkegrupperinger og kulturer kan møtes.

BUSKERUD INNVANDRERRÅD

Post- og besøksadresse: Folkets Hus, Øvre Torggate 9- 3017 Drammen

E-post: gharakhani9@hotmail.com

Telefon: 90 65 52 47, (Bijan Gharakhani styreleder)
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