
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse 

Plats: AKC   
Datum: 20200125 
Tid:  kl 11.00  
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo,  Atea 
Baravdish, Elisabet Nison, Bironia Orahem, Sara Josef och Yildiz Kerimo  
 
PROTOKOLL 
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel öppnade mötet 
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Elisabet och Bironia valdes till justerare 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Assyriska Parlamentet i exil 
Samira undersöker möjligheten att delta i konferensen som ska äga 
rum i Tyskland mellan den 7-9 februari. 

b. Upplysarnas dag den 2 feb kl 16.00 i Assyriska Kulturhuset i 
Södertälje. 
AKF kommer att delta. AKF har diskuterat förändringen av 
benämningen ”Naum Faik”som har ändrats till ”upplysarnas dag”. 
AKF är emot förändringen av benämningen. Vårt förslag är ”Naum 
Faik och resten av Upplysarnas dag” 

c. Vem får årets AKF utmärkelse 2019? 
AKF har inte fått nominerade än, därför tar vi beslut om vem som får 
utmärkelse 2019 på nästa möte. Alla har fortfarande möjlighet att in 
komma  med förslag. 

d. AKF-40 års dag arbetsfördelning  
AKFs 40 års dag kommer att äga rum den 9 oktober 2020 i Assyriska 
Kulturhuset i Södertälje. Samira kontaktar olika sångare/musiker. 
Mer information kommer senare. 

e. AKF-Årsmöte/infomöte 14/3  
AKFs informationsmöte kommer att äga rum den 14 mars i 
Assyriska föreningen i Norrköping kl 11.00. 

f. Seyfo/konf/demonstration den 24/4? 
Samira kollar olika aktiviteter inför Seyfo-dagen den 24/4 där AKF 
kan medverka.  
 



 
6.  Projekt ansökningar 

a. Inga ansökningar har inkommit. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Redovisning av Ekonomi 

Atea informerar om ekonomin. 
b. Slutrapporten av första årets asylprojekt 

Slutrapporten av asyl-projektet är klar och godkänd av en 
auktoriserad revisor. 

c. Beslut på statsbidrag 
AKF har blivit beviljat stadsbidrag för 2020. 
 

  
8.   Övriga frågor 

a. Nashe Didan, Dr.Yaacov 
Nursel informerar om föreläsningen av Dr. Yaacov om ”Nashe 
Didan”. Han har även besökt AKF och asyl-projektet där han har 
träffat och diskuterat med Nursel och Zekiye. 

b. Vill du bli medlem i AKF? 
Gå in på AKFs hemsida www.assyriskakvinnoforbundet.se   

c. Assyriska Hjälpfonden tackar för stödet 
AKF har fått ett tack-brev av Assyriska Hjälpfonden för stödet vi har 
bidragit med. 

d. Turkiska Journalisten? 
Turkiska journalisten som skulle komma till Sverige har inte 
återkommit med svar om när hon vill besöka oss.  

e. Info om mötet med Turabdin kommitté ang. munken m fl 
Zekiye informerar angående mötet med Turabdin kommittén om 
munken m fl. 

f. Info om AKF-asylprojekt  
Den 3/2 ska asyl-projektet delta på en aktivitets mässa i Stockholm. 
Nursel och Zekiye deltar.  
De kommer även att delta på informationsmöte för ”återvändande”. 

g. Besök av Alice Bah Kuhnke 
Alice Bah Kuhnke kommer till Södertälje och vill besöka Assyriska 
Kulturhuset i Södertälje den 6/3. AKF vill träffa henne och diskutera 
och uppmärksamma kvinnors situation i våra hemländer.  

  
9. Nästa möte  

Assyriska Kulturhuset i Södertälje, de 29/2–2020. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Sekreterare: 
Ayfer Rhawi 
 

http://www.assyriskakvinnoforbundet.se/


 
 
Justerare:                           Justerare 
Elisabet Nison                                     Bironia 
Orahem 

 

  
 


