Styrelsemöte Assyriska kvinnoförbundet
Plats: Assyriska föreningen i Eskilstuna
Datum: 13 maj 2017
Tid: 11:00-17:00
Närvarande på plats: Nursel Awrohum, Samira Gergeo, Elisabet Nison, Zekiye Cansu, Medcide
Gülenay, Ayfer Akbas Rhawi,
Närvarande genom Skype: Elin Aslan, Lilyana Mutlu
Frånvarande: meddelat förhinder Atea Baravdish

DAGORDNING
1. Mötet öppnade
Ordföranden Nursel öppnar mötet.
2. Val av justerare till dagens protokoll
Samira och Ayfer blev valda till Justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Punkter som lades till under punkten Övriga frågor:
Zekiye informerar om klinik i Syrien
Info om nytt ROM-möte
Inbjudan av föreläsare
Gemensamt möte med AKF, ARS och AUF
4. Förgående protokoll
Ordförande Nursel går igenom förgående protokoll.
5. Besluts- och föredragsärenden
a, Stockholms förening har inkommit med dokumentation av aktivitet för 8 mars.
Vi uppmanar alla föreningar att ansöka om bidrag och dokumentera alla aktivitet som rör 8 mars
den internationella kvinnodagen innan den 31 maj. Ansökan måste göras genom AKF:s hemsida.
Det är inte säkert att AKF kan stödja alla föreningar och aktiviteter med ekonomiskt bidrag. Det
beror på hur AKF:s ekonomiska förutsättningar ser ut i framtiden.

6. Projekt ansökningar
a, AKC ansöker bidrag för föreningens 20 års firande men de måste söka genom hemsidan och
inkomma med dokumentation med text och bild.
AKC ansöker om 5000 SEK för sin aktivitet. AKF har kommit överrens att avvakta med beslutet.
b, Infomöte inför att söka EU-projekt 8 juni
Vi har valt att Nursel och Zekiye ska gå på informations möte. Dem ska på egen hand anmäla sig
till mötet, sista anmälningsdagen är den 5 juni.

c, Skriva en bok om Assyriska kvinnornas livshistoria
Nursel har skrivit ihop ett underlag om vad syftet med boken är. Hon är inte helt klar, det behöver
finslipas lite. Hon hoppas på att det blir färdigt till nästa vecka. Underlaget ska vi kunna presentera
för våra medlemmar så att dem vill skriva ner ett stycke ur deras liv. Slut giltiga målet är att skriva
en bok där vi ska ha samlat ihop alla historier från våra assyriska kvinnors liv. Zekiye ska försöka
se efter om det finns några bidrag som vi kan ansöka för när man skriver en bok.
d, Föreläsning av överläkare Fuad Celebioglu i Södertälje föreningen
Föreläsningen var väldigt uppskattad och Fuad Celebioglu var jätteduktig. Föreläsningen blev
inspelad av Assyria TV och den visas på deras hemsida. AKF bidrog med frukosten som
serverades på föreläsningen.
7. Ekonomisk rapportering
a, Lilyana informerar om ekonomin
Lilyana uppdaterar oss om vårt ekonomiska tillstånd.
8. Övriga frågor
a, Stor möte med ADO representanter den 14 maj i Södertälje
AKF har blivit inbjudna att närvara på mötet. Nursel, Zekiye och Ayfer blev valda att representera
AKF.
b, SIOS info
SIOS ska ha sitt årsmöte den 20 maj. Medcide och Hulya ska gå som ombud för AKF
c, Norrköping föreningens 40-års jubileum inställt
AKF var redo att närvara med representanter men tyvärr så har Norrköping föreningen ställt in
jubileumet.
d, Ansökningar
Det är viktigt att våra medlemmar lär sig att dokumentera sina aktiviteter och göra ansökningar för
ekonomiskt stöd. Därför uppmanar vi våra medlemmar att gå in på AKF:s hemsida och göra
ansökan när dem har aktiviteter. Varje ansökan tas upp på våra styrelsemöten och där av tar vi
beslut. Det är inte säkert att AKF kommer kunna stödja med ekonomiskt bidrag till alla föreningar
eller aktiviteter. Det beror på hur AKF:s ekonomiska tillstånd kommer se ut i framtiden.

e, Zekiye informerar om klinik i Syrien
Zekiye berättar på mötet om en invigning av en medicinsk klinik i staden Kamishli i Syrien.
Kliniken grundades av Assyriska bistånd och utvecklingsfonden. Kliniken kommer att ge ut fri
vård till alla behövande. Zekiye föreslår att hon kan ha en föreläsning om hela utvecklingen om
intresse finns.
f, Info om nytt ROM-möte
Oppositionen som är emot ARS ROM 2017 har förberett ett nytt årsmöte som ska hållas den 17
juni 2017. AKF är inbjudna att närvara med ombud. Styrelsemedlemmarna i AKF var inte eniga
om vi skulle närvara med ombud på mötet. Det blev en omröstning där majoriteten, 5 av 7 röstade
för att AKF ska närvara med ombud på mötet. Därefter valdes Nursel och Zekiye att representeras
som AKF:s ombud på mötet.
g, Inbjudan av föreläsare
Zekiye berättar om en föreläsare som hon föreslår oss att bjuda in vid något tillfälle. Han heter
Rupert Rossling och han föreläser mycket om historia, bland annat om Seyfo. Vi bestämde att
Zekiye ska kontakta Rupert Rossling och höra med honom om han har möjlighet att föreläsa och i
så fall ta reda på ett kostnadsförslag. Därefter återkomma till oss andra i AKF med förslaget.
h, Gemensamt möte med AKF, ARS och AUF
Vi diskuterade frågan och var överens om att det var en bra idé. Men vi kom inte farm till något
fastställande på dagens styrelsemöte.
9. Nästa möte
Nästa möte blir Lördagen den 10 juni 2017, klockan 11:00 i Örebro. Samira ska kontakta
föreningen i Örebro.
10. Mötet avslutat
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.
11. AKF ska bilda en kvinnosektion i Assyriska föreningen i Eskilstuna
Efter styrelsemötet ska AKF försöka bilda en kvinnosektion i Assyriska föreningen i
Eskilstuna. Det är bland annat därför vi har valt att försöka ha våra styrelsemöten i olika städer.
Dem styrelsemedlemmar som närvarade får berätta till nästa möte hur det gick med besöket i
Assyriska föreningen i Eskilstuna.
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