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Afrikas Horn Kulturcenter (AHKC) är en demokratisk,
partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar
för somaliskatalandes rättigheter i Sverige och i Örebro.
1. Fakta om året som gått
Afrikas Horn Kulturcenter (AHKC) har under året som gått:
Antal betalande medlemmar vid årets slut uppgick till 545
Enligt följande fördelning:
Styrelse
12 st
Familjemedlemmar
300 familjer
Enskilda medlemmar 205 personer
Medlemsavgift för 2015 var 150 för familjer och 50för singlar

Styrelse för 2015:
Post
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Namn
Mahdi Warsama
Abdisammad Abdi Sheikh Xussen
Rahmo Afrah
Abdulkadir Hussien
Farhia Ahmed Mahdi
Osman Akil Isak
Zahra Mohamed Nor
Abubakar Abdikarim Shiekh
Omar Adawe Hassan

Antal protokollförda styrelsesammanträden under året var 20 st.

Valberedning
Föreningens valberedning har bestått av 15 personer enligt förenings stadga.

2. Styrelsens berättelse
Väsentligt under året
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter (AHKC) har fortsatt att växa under året. I jämförelse med
föregående år så har medlemsantalet ökat. Flera investeringar har gjorts under året i syfte att
utveckla föreningen bl.a. förenings nya lokal, Strofgatan 5H.
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Vad gäller föreningens utveckling så har mycket arbete lagts på att stärka dess kultur i syfte
att etablera en AHKC-anda. Vidare har mycket arbete lagts kring aktiviteter för medlemmarna
i form av olika tillställningar i hopp om att skapa traditioner i föreningen och därigenom
ytterligare stärka en gemenskap och föreningsanda. Föreningen har även tagit fram en ny
hemsida som bedöms såväl mer användarvänlig som estetiskt tilltalande.
Genom ambitionen att AHKC ska vara en god och inflytelserik förening så har kraft lagts i
att vidga dess kontaktnät under året. Genom en rad kontakter med andra föreningar
etablerats inom området för trygghetsfrågor och ungdomsarbetsmarknaden. Band har även
knutits med Örebro polisen och ÖBO …
Under året har styrelsen som led i utvecklingen av föreningen även tagit fram en
arbetsgrupp som ska komma att jobba med olika grupper av våra medlemmar. Detta i syfte
att erbjuda AHKC medlemmar dels en möjlighet till hjälpa till och utvecklande uppdrag genom
att praktiskt få omsätta förvärvad kunskap och dels göra föreningen mer attraktiv för våra
medlemmar.

3. Beskrivning av genomförd verksamhet
Posternas verksamhetsberättelser
Ordförande
Under året har uppdraget som ordförande bestått i en rad olika uppgifter. Utöver att
sammankalla styrelsen, leda och samordna dess arbete så har mycket fokus legat kring att
stärka föreningskulturen. Under året har vi bedrivit verksamhet enligt uppdrag från de
riktlinjer som vi fått från verksamhetsplanen som antogs av årsmötet 2014. Ledstjärnan i
verksamheten har varit försöket att få flera ungdomar och kvinnor i verksamheten för att
förbereda dem till att ta ansvar både för verksamheten i förening men även de ska vara aktivt
engagerade i svenskt samhälle.

Kassör
Under året som gått har jag, i föreningens intresse, haft hand om den löpande bokföringen,
upprättat bokslut och skött kontanthanteringen. Detta har oftast skett i samband med olika
events och innebär att jag exempelvis tagit upp betalning av medlemsavgift. Vidare har jag
ansvaret för den löpande uppdateringen av medlemsregistret och lämnat in deklarationen för
2015. Jag har även deltagit i det ordinarie styrelsearbetet.

Sekreterare
Har under tiden som sekreterare ansvarat för hantering av dokument, föra protokoll och
sammanställa dessa. Har utöver dessa sysslor medverkat vid alla aktiviteter som föreningen
utför.
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AKTIVITERTER UNDER 2015
Utbildning
Integrationsfrågor och skolfrågor hänger ihop, för att våra barn och ungdomar ska få arbete i
Sverige så måste förening aktivt arbeta med utbildningsfrågor. Vi måst också arbeta att våra
vuxna medlemmar ska ha kunskaper i svenska språket och i hur samhället fungerar.

Följande aktiviteter har vi genomför Under 2015;
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi startade läxhjälp för våra ungdomar på vår nya lokal, Strofgatan 5H
Vi startade SFI på somaliska för vuxna medlemmar son inte klarade SFI
Vi har erbjudit flera intressanta aktiviteter till våra barn och ungdomar.
Utbildning för styrelsen om föreningslivet.
Utbildning i jämställdhet och jämlikhet- kursen hette ”Lika tänkt – samma villkor för
alla”
Utbildning för valberedningen om föreningslivet.
Workshop om vad föreningen ska göra i vår nya lokal Strofgatan 5H
Tillsammans med föräldrar anordnar vi varje år skolavslutningsfest för de ungdomar
som tog examen från gymnasium.

Föräldrautbildning
Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla
spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma
tillbaka till det positiva. Kanske handlar det om att hitta nya sätt och strategier att uppfostra
barnen på.

Följande aktiviteter har vi genomför Under 2015;
Vi har startat 3 föräldrautbildningar med hjälp av ABF. Vi träffades en gång under 10
veckor,
• Hälsosam matlagning- en gång i veckan i 10 veckor.
•

Opinionsbildning
Arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har hög prioritet i vår
förening. Våldsbejakande extremism är ett allvarligt problem för demokratin. Våldet som
extremistiska grupper använder och legitimerar som en politisk metod utmanar och hotar
det demokratiska samhället. Våldsbejakande extremism i dess olika former är något
samhällen måste lära sig att motverka och förebygga. Under åren försökte vi försökte bilda
opinion mot våldsbejakande extremism genom att prata med våra medlemmar om det och
genom att skriva artiklar mot våldsbejakande extremism i b.la. NA

Nattvandrarna
Vi har startat nattvandring i Vivalla. Att nattvandra är ett sätt att visa att man bryr sig. Som
nattvandrare är vi vara förebild och stöd som kan hjälpa till med att förebygga drogmissbruk,
våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.
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Nattvandringen sker fredag, lördag och söndag i första hand men även andra dagar.
Nattvandragruppen har gått utbildning i nattvandring en gång i veckan 10 gånger. Ansvarig för
nattvandringen är Farhiyo Ibrahim Nor. Våra nattvandrare har genomgått en utbildning i
självsäkerhet, verbal konflikthantering, fysiskt självskydd och nödvärnsjuridik.

Mötesdeltagande
Föreningen har deltagit olika möte som är viktigt för våra medlemmar och övriga i samhället;
Följande möte var de viktigaste;
•

•
•
•

Möte med landshövdingen -Örebro län: Integration av nyanlända står på agendan när
Länsstyrelserna i Örebro och arrangerar nätverks träff på slottet. Sverige tillsammans.
Syftet var att underlätta samarbete och skapa dialog mellan de aktörer som på olika
sätt jobbar med integration.
Vi deltog också krismöte med föräldrar som deras barn gav sig till Syrian. Örebro
polisen och föräldrarna var med mötet.
Dialog mötet med politiker, tjänsteman i Örebro kommun om unga Somalier som gick
till Syrian
Vi har deltagit medlems möte med organisationen SIOS som föreningen är medlem i.
Organisationens medlemmar är multietniska föreningar

Seminarier
•

•

I samarbete med projektet Navigator som ägs Somaliska Riksförbundet har vi anordnat
tre ungdomsseminarier som hade temat ”Kritiskt tänkande med fokus på hur vi
värderar information som vi får bland annat från Internet”. Mer än 180 engagerade
ungdomar deltog i seminariet och diskuterade bl.a. om hur man förebygger
våldsbejakande extremism. Somaliska Riksförbundet driver projektet Navigator, vars
syfte är att förebygga våldsbejakande extremism; Ett projekt som finansieras av
Arvsfonden.
Ett föräldraseminarium om hur man förebygger våldsbejakande extremism.

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
Det råder febrila aktiviteter nästan varje dag på Afrikas Horn Kulturcenter föreningen i Örebro.
Barnen får delta i välfungerande aktiviteter på och utanför föreningslokal varje dag.
Föreningen erbjuder varje dag efter skolan tre till fyra olika aktiviteter. Alla aktiviteter, från
Fotboll till Nintendo Wii och läxhjälp, planeras av våra duktiga ungdomsledare och mentorer
som tar ansvar för och de yngre barnen.

Sommarläger
•

För många barn är sommarläger en omtumlande upplevelse. Ett sätt att pröva sina
vingar. Men också lite otäckt – i alla fall för de yngsta. Ska jag hitta kompisar? Ska
jag våga sova borta? Vi märker att det är mer tryck från ungdomarna själva att få
åka än från deras föräldrar. Det är väldigt roligt. Under sommaren anordnar vi
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•

sommarläger för vårt barn och ungdomar i Sixtorp. Före året var ca 70 barn och
ungdomar som deltog.
Många barn familjer deltog vår sommarresa till Skara sommarland, 375 deltagare.

Kultur utställning
Vi deltog kultur utställningar som arrangerades av föreningshuset i Örebro.

Feriejobb för ungdomar
Sommarjobb kan vara ett mycket viktigt verktyg i arbetet med unga. Ofta sker ungas första
möte med arbetsmarknaden genom ett sommarjobb. Det är viktigt att de får ett bra intryck
av hur det är att jobba, både för deras egen skull och för arbetsgivarens. Sommarjobb är ett
bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet ger unga meriter och erfarenheter
från arbetslivet som hjälper dem vidare till andra jobb eller är ett stöd när de ska välja
utbildning. Vi har erbjudit feriejobb för ungdomar under perioderna 15 juni till 5 juli.

4. Verksamhetsplan för nästa år
Styrelsen föreslår att föreningen under 2016-2017 fortsätter att vara följande:
1. Föreningen ska fortsätta prioriteringen av barns, ungdomsverksamheter och
kvinnoverksamheter
2. Ytterligare stärka föreningens kultur.
3. Knyta fler kontakter till sig, både inom och utanför Örebro kommun.
4. Föra dialog med ansvariga för utbildning, arbetsmarknad, fritid och ungdomsfrågor.
5. Förenings arbete mot våldsbejakande extremism ska fortsätta
6. Aktivt arbeta med att rekrytera medlemmar.
7. Verka för att AHKC ska bli en så bra och attraktiv förening som möjligt för alla som är
intresserade i integrations och jämställdhetsfrågor.
8. Förening ska arbeta mycket med att få nyanlända delaktiga i samhället genom
samhällsinformation och vägledning.
9. Förenings arbete för jämlikhet mellan män och kvinnor ska fortsätta.
Vidare föreslås att AHKT ska jobba för att utveckla en Somaliadag i Örebro där fokus ligger på
arbete, företagsamhet och kulturutveckling.
Här med intygas att hela styrelsen har tagit del av denna verksamhetsberättelse och godkänt
den.
______________________________
Ort och datum
Ordförande, Mahdi Warsama _________________________________
Nya ordförandeMahdi Ahmed______________________________
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