Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte
Plats:
AKFB Assyriska kulturföreningen i Botkyrka
Datum: 7april 2019
Tid: kl 11.00
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Samira Gergeo, Ayfer Rhawi,
Elisabet Nison, Atea Baravdish, Bironia Orahem, Yildiz Kerimo
Frånvarande: Sara Josef
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel Awrohum öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Zekiye Cansu och Yildiz Kerimo valdes som justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll vilket var årsmötet.
Utvärdering av AKFs årsmöte den 23/3
Det gick som vi har planerat mycket bra med harmonisk stämning
bland alla.

5.

Besluts – och föredragningsärenden
a. Resekostnader av talare till Seyfo konferens
AKF betalar enbart för reseersättning av talare till Seyfo konferens.
b. Aktivitetsmässa för Asylsökande 24 april 13.00 och Dialogforum den
25 april 12.45
Nursel kommer att närvara på aktivitetsmässa för Asylsökande den
24 april. Zekiye kommer eventuellt att närvara på dialogforum den
25 april i Stockholm.
c. Stöd till familjeläger?
AKF uppmuntrar alla föreningar för att anordna familjeläger.
Föreningarna ansöker om bidrag på AKFs hemsida och kan söka upp
till 5000 kr. Det ska dokumenteras med text och bilder.
d. Nästa aktivitet?
AKF planerar att anordna ett kvinnoläger antingen den 29/5-31/5,
2/8-4/8 eller 9/8-11/8. Nursel återkommer.

6.

Projekt ansökningar
a. Förlängning av AKF-asyl projekt
AKF har gjort en ny ansökan om förlängning av Asyl-projektet.

b. Ansökning av Jämställdhets projekt finns att söka för ideella
föreningar. www.jamstalldhetsmyndigheten.se
Alla ideella föreningar kan ansöka till detta projekt.
7.

Ekonomi rapportering
Rapportering om Asyl-projekt

8.

Övriga frågor
a. Ansvarsområde under Seyfo konferensen 1 maj
Planering och ansvarsområde fördelades om Seyfo konferensen.
Alla föreningar och medlemmar är välkomna att delta den 1 maj i
Hallunda folketshus kl.13.00-17.00. broschyr kommer separat.
b. AKITU i Södertälje
Zekiye presenterade med en kort och fin presentation AKF på AKITU
dagen den 31/3 i Södertälje.
c. En rättelse från AKF Verksamhetsberättelsen 2018, vi skulle ha
nämnt Assyriska Babelkulturförening istället för Gabriel Agerman.
Föreningen bidrog till att vi kunde genomföra en veckoslutskurs på
Andersgården i närheten av Köping. Det tackar vi de för.

9.
10.

Nästa möte
Återkommer om nästa möte
Mötets avslutande
Nursel tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare
Ayfer Rhawi

Justerare
Zekiye Cansu

Justerare
Yildiz Kerimo

