Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte protokoll
Plats: hemma hos Samira på Söderby torgs allé 55, 14452 Rönninge
Datum: 29/5- 2019
Tid:
kl: 18.00
Närvarande: Nursel Awrohum, Samira Gergeo, Ayfer Rhawi, Zekiye Cansu och Bironia
Orahem.
Närvarande i telefonsamtal: Elisabet Nison.
Frånvarande: Atea Baravdish, Sara Josef och Yildiz Kerimo.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Samira och Bironia valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll.

5.

Besluts – och föredragningsärenden

6.

a. Inbjudan av ZAVD i Paderborn, Tyskland
Elisabet Nison kommer att representera AKF i Paderborn, Tyskland.
b. Kvinnoläger 16-18 aug 2019
Kvinnoläger 16-18 aug 2019, endast för AKF:s medlemmar, är bokat och
kommer att äga rum i Katrineholm. En avgift på 200kr per person kommer
att tas och anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag är den 30 juni 2019 och ansökan görs via mail till
nursel.awrohum@sodertalje.se eller till samiragergeo@me.com. Avgiften
swishas till 0760065859. Nursel skriver inbjudan och bokar även en buss.
AKF går ut med mer information om kvinnolägret i en separat inbjudan.
c. Bidrag för internationella kvinnodagen Göteborg föreningen.
AKF har fått in dokumentation och föreningen får ansökt bidrag.
d. Bidrag för internationella kvinnodagen Mesopotamien föreningen i
Linköping
AKF har fått in dokumentation och föreningen får ansökt bidrag.
e. Norrköping föreningen har ansökt om bidrag för internationella
kvinnodagen
AKF har fått in dokumentation och föreningen får ansökt bidrag
f. Assyria Tv
Nursel och Zekiye tar kontakt med Assyria Tv om framtida
planer/samarbete.
Projekt ansökningar

a. Familjelägeransökan från AKC och Stockholmsförening
En ansökan har kommit in från AKC och Stockholmsförening.
När dokumentation har kommit in skall bidrag betalas ut.
Vi stödjer även kvinnoläger.
b. Beslut om AKF-asylprojekt
AKF har fått fortsatt förlängning av asyl-projektet till augusti 2020.
7.

Ekonomi rapportering
a. Ekonomi redovisning
Genomgång av ekonomin. Atea har skickat kontoutdrag.

8.

Övriga frågor
a. Utvärdering av Seyfo konferensen
AKF har fått mycket positiva reaktioner och uppskattning för Seyfo
konferensen. Vad vi skall tänka på till nästa gång är att ha färre talare och
annan val av dag.
b. Information om mötet i Norrköping
Nursel informerar om mötet. En kommitté har bildats som ska föra talan
för alla uteslutna föreningar. Ett ungdomsförbund har bildats, UAS– ” Unga
Assyrier i Sverige”
c. Hur går det med medlemmar med fel e-mailadress?
Elisabet har gått igenom medlemmarnas e-mail adress och fel e-mail
adress kommer att rättas till.
d. Brev från kvinnoförening ”Jineologi”
AKF har fått information från organisationen ”Jineologi” om kvinnodagen.
e. SIOS info
AKF gratulerar Hulya Gursac Sinemli som valdes för andra gången till SIOS
ordförande. Hulya representerar AKF i SIOS. AKF bjuder in Hulya Gursac
Sinemli och Mecide Gulenay för information om Stor SIOS. Nursel
kontaktar båda.
f. ABF-Stockholm
Nursel och Zekiye informerar om mötet med ABF-Stockholm om att kunna
vara samarbetspartner.
g. AUG:s årsmöte och info om EU-val i Inanna familjeförening
Zekiye informerar och har deltagit på AUG:s årsmöte samt om info om EUval i Inanna familjeförening.

9.

Nästa möte
Inanna familjeförening, Norsborg den 6 juli 2019 kl 10.00.
10. Mötets avslutande
Nursel tackade samtliga och förklarar mötet avslutat.
Sekreterare

Justerare

Justerare

