Referat fra en Generalforsamling for forening ”Rusmam”, den 4. august 2012
Deltagere: Alle medlemmer af organisationen ”Rusmam” var inviteret til generalforsamlingen. Af
dem kom der 15 medlemmer til at deltage i generalforsamlingen.
I begyndelsen af mødet blev Olga Shishkina valgt som ordstyrer; Elena Kabatchenko blev valgt
som referent.
I starten blev der holdt en præsentationsrunde, hvor deltagerne fortalte om sig selv, sine børn, hvor
mange år de har boet i Danmark mv.
Efterfølgende har Natalia Pyatkovskaya holdt en præsentation om oprindelse af foreningen
Rusmam. Organisationen har sine rødder i slutningen af 2010, hvor Natalia Pyatkovskaya har mødt
nogle få russiske mødre, som hun har snakket med, mens hun var på barsel med sin datter. Snart
bestod organisationen af 15 personer, som kom til at kende hinanden rigtig godt. Efter noget tid har
disse kvinder begyndt at få interesse for hinandens andre kvaliteter, end kun dem, der er relevante
for at være en god mor – mange af kvinderne har en god uddannelse, arbejde, solidt netværk og
gode ressourcer. Natalia Pyatkovskaya begyndte at kunne se større potentiale i Rusmam, som en
fuldgyldig organisation, hvor deltagende kvinder kan udvide deres netværk, forbedre hinandens
integration, dele viden om det danske samfund, udvikle sine faglige, og personlige kvaliteter. Herfra
er kommet en idé til at skabe en forening Rusmam, som vil have to formål: 1. Udvikle vores børn,
især deres modersmål – det russiske sprog, samt give dem indsigt i den russiske kultur; 2. Udvikle
os selv (kvinderne) ved at holde foredrag for hinanden, møder, som kan være fremmende for
vidensdeling om samfundet, uddannelse, arbejde m.m.
Natalias tale blev støttet af andre Rusmam deltagere – Elena Kabatchenko, som har fremhævet
hvordan dette netværk og vidensdeling kan være med til at styrke kvindernes position i det danske
samfund; og Darja Gulceva, som pointerede, at det er vigtigt at bevare fokus på vores børn, deres
udvikling, især udvikling af det russiske sprog hos børn.
Efter indledende præsentation var der plads til at også andre kvinder kunne komme med deres
tanker omkring organisationen Rusmam. Mange af medlemmer har støttet Natalia Pyatkovskaya i
hendes forslag om udviklingen og styrkelse af russiske kvinder i det danske samfund, samt
udviklingen af det russiske sprog hos vores børn.
Endvidere var der en vigtig diskussion om en fremtidig IT-platform for Rusmam – dette emne blev
afdækket af Kateryna Lastovka, som er uddannet webdesigner. Hun oplyste om, at domain
www.rusmam.dk var allerede købt af Natalia Pyatkovskaya og Elena Kabatchenko og hvilke
fordele der kan være ved at få en egen hjemmeside. Der har været forelagt følgende forslag til
indholdet af hjemmesiden:
• Profiler af medlemmer – oplysninger om kommune tilhørsforhold, børnenes alder,
interesser, arbejde, uddannelse m.m.
• Mulighed for opdeling af medlemmer efter børnenes alder samt geografisk tilhørsforhold
• Diskussioner og forum
• Genbrugs- webshop
• Det skal være nemt at finde den ønskede information på siden.
Imens denne diskussion tog sted, blev det klart at mange medlemmer har holdninger til
hjemmesiden, omkring fremtiden af den eksisterende Facebook-gruppe, samt størrelsen af
medlemskontingent. Det blev derfor besluttet at tage en diskussionsrunde, hvor alle kan få lov til at
fortælle om sin holdning om de ovenstående emner.
Følgende punkter blev resultatet af denne spørgerunde:
1. Rusmam ønskes at blive oprettet som en forening
2. Medlemskontingent skal være 100 kr om året
3. Rusmam skal have sin egen IT-platform, som vil have adresse på www.rusmam.dk

4. En gruppe på Facebook skal ændres til en fanpage, som skal være offentligt tilgængelig
Til sidst var der afstemning om den kommende bestyrelse af Rusmam. Følgende bestyrelse blev
valgt på en demokratisk vis (ved afstemning):
Natalia Pyatkovskaya – formand
Elena Kabatchenko – næstformand
Tatsiana Wulff – kasserer
Nataliya Vorobyova – bestyrelsesmedlem
Kateryna Lastovka – bestyrelsesmedlem
Natalia Dementyeva – bestyrelsesmedlem
Darja Gulceva – bestyrelsesmedlem
Suppleanter: Olga Shishkina, Yulia Cherepanova og Irina Polyanskaya
Ljubov Stogniy var valgt som revisor for Rusmam
Til sidst blev oprettet følgende arbejdsgrupper:
1. Gruppe for børnenes sprogudvikling
2. Gruppe for udvikling af kvinderne
3. Gruppe for udvikling af hjemmesiden www.rusmam.dk

