
 
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse  

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje   
Datum: 29/2- 2020 
Tid: Kl. 11.00 
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo, Elisabet 
Nison, Atea Baravdish, Bironia Orahem, Yildiz Kerimo  
Meddelat förhinder: Sara Josef   
 
PROTOKOLL  
 
1. Mötet öppnande 

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

Zekiye och Atea valdes till justerare. 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Inbjudan till Assyrian-European Forum Committee i Frankrike Paris 
22-24 maj  
AKF är positiva till att delta men avvaktar till hur coronaviruset 
utvecklas. 

b. Inbjudan från ABF till förbundsnätverk 17-18 april 
Zekiye och Bironia kommer eventuellt att delta på utbildningen som 
sker på Viking Line. 

c. EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke besöker AKF 6 mars 
Kl.14.00-15.00 
AKF kommer att ta emot Alice Bah Kuhnke i Assyriska föreningen i 
Södertälje. AKF förbereder frågor till Alice Bah Kuhnke. 

d. AKITU firande 29/3? 
Nursel deltog på första planeringsmöte om AKITU firandet 29/3. 
Styrelsen har diskuterad frågan noggrann och insåg brister kring 
AKITU evenemang spridningen. AKF beslutar att inte delta i AKITU-
firandet i år. 

e. AKF utmärkelse, vem får den? 
Samira återkommer med mer information. 

f. Resan till Armenien/Georgien  
Nursel hade en träff med Catia resebyrån om Armenien/Georgien 
resa. Nursel fick förslag på en resa till Armenien men majoriteten vill 
ha studieresa till Georgien. Nursel kollar igen om en resa till 
Georgien istället runt 27/7-3/8 och återkommer. 



6.  Projekt ansökningar 
a. Ansökan av Besim Aydin 

AKF stödjer Besim Aydin. AKF önskar honom lycka till med sitt 
engagemang  och skrivandet av  böcker och folksagor. 

b. 2 Ansökan av Jamil Diarbekirli om 8 mars 
AKF har fått in 2 ansökningar om den 8/3. 

c. AKF- asylprojektansökan 
AKF kommer att ansöka förlängning av asylprojektet för år 2020-
2021 hos Länsstyrelsen. 

d. Informationsmöte 14/3 i Norrköping  
AKF har hyrd en buss för alla medlemmar som vill närvara på 
informationsmötet. Den kommer att åka kl 9.00  från Sankta Maria 
kyrka Stockholm, Hallunda Centrum kl 09.20 , Södertälje 
fotbollsarenan kl 09.30 till Norrköping. OBS! Anmälan skall göras 
hos Nursel på nursel.awrohum@gmail.com för att beställa lunch 
 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Revisorn förbereder årsredovisningen av räkenskaperna till 
informationsmöte 14/3 i Norrköping 
Revisorn kommer att ha klart årsredovisningen till 
informationsmötet 14/3.  
 

  
8.   Övriga frågor 

a. Tack brev från Assyriska hjälpfonden  
AKF tackar och önskar lycka till med deras arbetsuppgifter  

b. Diplom från Assyrier utan gränser 
AKF tackar och önskar lycka till med deras arbetsuppgifter  

c. Gå igenom Samarbetsavtalet med ABF  
Nursel gick igenom avtalet och vad AKF har för framtida planeringar 
som ABF kommer att ta del av. 

d. Info om AKF-asylprojekt 
Nursel informerade och AKF diskuterade kring projektet. 

e. SIOS 
Nursel föreläste om asylprojektet på SIOS årsmöte som ägde rum den 
23/1-2020  

f. Assyrian Parlements 7-9 feb 
AKF har tagit del av Assyrian Parlements protokoll  som ägde rum i 
Tyskland mellan 7-9 feb. 

g. Seyfo-häfte 
Zekiye har skrivit klart ett häfte om Seyfo. Den kommer att tryckas 
tillsammans med Athrins dokumentation om Seyfo-konferensen som 
ett häfte som skall delas ut bland annat på AKFs informationsmöte, 
Seyfo-dagen och andra tillfällen. 
AKF kom överens om att Nursel skriver en kort sammanfattning av  
Athrins dokumentation om Seyfo-konferensen i VB.  
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9. Nästa möte  
AKFs informationsmöte 14/3 i Norrköping  

10. Mötets avslutande 
Nursel tackar samtliga och förklarar mötet avslutat 
 
Sekreterare  
Ayfer Rhawi 
 

 
 
Justerare 
 
Zekiye Cansu                                 Atea Baravdish  

 

 


