
Assyriska Kvinnoförbundets planeringsmöte 

Datum: 25-26 april 2009 

Plats: Villa Fridhem, Norrköping 

Mötet börjar med att Afamia välkomnar alla efter en trevlig lunch i salongen. 

Eftersom det är en nybildad styrelse, vill Afamia att vi skriver våra förväntningar och farhågor 
på den nybildade styrelsen och vilka visioner vi har för AKF samt att vi kort berättar om oss 
själva. Detta föra att lära känna varandra och skapa en gemensam blid av hur vi vill arbeta 
inom AKF. 

Se bilaga 1 

1 § Kulturafton 

Styrelsen går igenom årsmötets riktlinjer för AKF:s verksamhet åren 2009 – 2011 för att ha 
det som utgångspunkt vid planeringen av aktiviteter för den här perioden. Fokus ligger på att 
fortsätta arbeta med de två senaste böckerna och internationellt samarbete. 

När det gäller Assyriska favoriter planerar AKF till hösten att arrangera kulturafton i olika 
lokalföreningar med innehåll av allsång, dansuppvisning och lekinslag. Även en kort 
information om assyrisk musik, ex från Elias Zazi. Styrelsen kommer fram till att 
föreningarna får planera själva kvällen, men att AKF bidrar med ersättning till sångarnas 
kostnader och fika, dock ej hyra av lokal. Kima utses till samordnare, Sema ansvarar för 
kontakter med sångaren Ablahad Lahdo och Elias Zazi och undersöker kostnader och datum. 

Nedanstående ansvarar att kulturafton blir av till hösten. 

 Göteborg (Nahrin och Ninva), Norrköping (Meryem), Södertälje Kima skall prata med dem, 
kanske fler föreningar ex Norsborg (Poli). 

2 § Seminarier och veckoslutkurser 

AKF har ansök ekonomiskt bidrag (jämställdhets- och verksamhets bidrag) för detta ändamål. 
Beslutar att man gör detta i Göteborg och Stockholmsdistriktet, detta skall då starta i hösten 
och fortsätta ett år fram över. Ämne föreningsteknik och organisationsutveckling. 

AKF ska arrangera seminarium och veckoslutkurser för alla lokalföreningar. 

Ett utbildningstillfälle i början av hösten och sedan en till våren. Ansvariga Nahrin och Sara i 
Göteborg preliminärt 19 september. Semira och Sema i Stockholm augusti/september. De som 
skall delta i dessa veckoslutkurser skall vara aktiva kvinnor som har olika ansvar och uppdrag 
i föreningarna. Afamia blir samordnare för detta och återkommer om hur mycket pengar i  

 

 



kan satsa i detta efter att vi har fått beslut från Ungdomsstyrelsen. Bahia håller självklart i 
ekonomin. Ta ca 2-3 personer från föreningarna, ca 20-25 personer i varje veckoslutskurs. 

Samira G ska ansvara för att informera och engagera östassyriska lokalföreningarna och få 
dem med i vårt arbete/organisation. 

3 § 8-mars och vårruset 

8 mars har föreningarna själva tagit tag i detta, AKF lägger sig inte i direkt men att man bistår 
med ekonomi avseende föreläsare m.m. AKF ansvarar för att informera om och uppmuntra 
föreningarna att uppmärksamma 8 mars, vi kan ge idéer. 

Vårruset, 26 maj i Stockholm 27 personer, 28 maj i Norrköping 6 personer, 6 maj i Göteborg 
14 personer. De som deltar får en T-shirt med tryck om AKF osv. AKF bistår med T-shirt 
varje år. 

Dessa två saker skall vi försöka hålla vid liv varje år, vi informerar och samordnar, men att 
föreningarna håller i det. 

4 § Material att trycka 

Afamia har förslag om att trycka 1 000 st tygpåsar och sälja dem för ca 20-25 kr, svart färg på 
påsen, blå text eller flera färger och AKF:s logga. Detta är ett sätt att marknadsföra AKF och 
assyriska kvinnor i Sverige. Afamia ansvarar för att ta fram förslag på text och en kalkyl på 
hela kostnaden samt att allt blir gjort till slutet av våren. Det kom även förslag på 500 st 
toppar med tryck som ska säljas för ca 50 kr. Ninva ansvarar för att ta fram priset för toppar. 

5 § Studieresa till mellanösten 

AKF planerar att göra en resa till Turabdin, Syrien, Libanon och Irak för att kartlägga hur 
assyriska kvinnor har det ekonomiskt, socialt och kulturellt i dessa länder. Detta ska sedan 
tecknas ner i en rapport och spridas till våra lokalföreningar och vara en utgångspunkt för ett 
fortsatt samarbete och utbyte med assyriska kvinnor i Mellanöstern. Resan ska göras av 
styrelsen och 2 kvinnliga riksdagsledamöter. Afamia ansvarar för att ta fram en projektplan 
för studieresan och söka bidrag för det. Planera en resa till våren 2010 april-maj minst två 
veckor, för att träffa många organisationer avseendeassyriska kvinnors och barns mänskliga 
rättigheter. 

6 § internationell kvinnokonferens 

AKF planerar en internationell konferens för assyriska kvinnor hösten (nov) 2010 om inte 
möjligt vt 2011. Bidrag skall inte vara problem tror Afamia. Det ska sökas från 
Ungdomsstyrelsen. 

Målet är samla alla assyriska kvinnoorganisationer i Europa, mellanösten och USA. Diskutera 
situationen för assyriska kvinnor globalt med fokus på hur de organiserar sig. Informera 
varandra om hur det är i de olika länderna och hur kvinnorna lever. Stärka samarbetet. Skapa 
ett nätverk.  



Bilda en arbetsgrupp som skall organisera detta projekt. Afamia kan skicka en ansökan för 
bidraget till våren. Vi bordlägger detta i nuläget. Vi kallar till nytt möte för att diskutera detta 
ämne. 

7 § Hemsidan 

Afamia sköter detta uppdrag. Det går bra med hemsidan, den är troligen klart om ca 1 månad, 
klar senast i juni. Hon kommer informera oss mer och be om hjälp om det är något och be om 
respons. Ekonomin för hemsidan är ej rapporterad. 

8 § Kanslist till hösten 

Anställa en kanslist från augusti i 6 månader på deltid, det finns en person som sökte jobb hos 
oss tidigare i vår och som fortfarande är intresserad. Hon sköter allt pappersarbete eftersom 
Afamia inte har tid med detta arbete då det är väldigt tidskrävande. Afamia ansvarar för att 
intervjua den arbetssökande och introducera henne så småningom i arbetet. 

9 § Övrigt 

• Medlemsregister för kvinnoförbundet, föreningarna måste rapportera skriftligt detta. 
Detta är ej klart vi bör göra detta klart snarast. De används som underlag när vi söker 
bidrag för varje år. Detta skall göras varje år. Tanken är att i framtiden får 
föreningarna ett bidrag i gengäld då de rapporterar skriftligt medlemmarna.  

• Fråga från Afamia om vi kan tänka oss bidra ekonomiskt till en teaterföreställning i 
Södertälje föreningen (projektbidrag) Afamia vill då att vi ska kräva av dem att ta 
fram medlemsregister för deras förening och att de samarbetar och säljer AKF:s 
böcker. Styrelsemedlemmar kräver att vi ställer krav på dem och då kan vi tänka oss 
att bidra ekonomiskt. De får göra en projektansökan, vi väntar in den innan vi fattar  
 ett beslut. 

• Sema lämnar ett förslag på att köpa ett namn på en gata i Ninve, Irak, sätter AKF:s 
namn på gatan. Beslut att vi bidrar med detta om ca 1 000 kr. 

• Afamia föreslår att vi bokar in ett möte med ärkebiskopen Ablahad Gallo Shabo för att 
berätta om AKF.s verksamhet och stärka samarbetet med kyrkan samt ge en gåva till 
den nybyggda katedralen i Södertälje på 3000 kr. styrelsen tycker att det är en god idé. 
Förslag den 30 april kl 18. Afamia ansvarar för att ta kontakt 

• Meryem kommer med förslag på att göra en musik CD för sångerna i boken assyriska 
favoriter som komplimentering. Kima ansvarar för att kolla upp kostnaderna för att vi 
senare skall besluta om vi skall påbörja detta projekt. 

• Meryem föreslår att föra över barnsånger som redan finns på videokassett till en CD. 
Samira ansvarar för att kolla med deras förening om det är möjligt att göra 
videokasseten som de har till en CD och vad kostnaderna blir och vem som skall stå 
för detta.  

• Meryem undrar om det är möjligt att föra en ny matbok. De har en matlagningsgrupp i 
Norrköping som skriver recept. Vi beslutar att vi inte har förmåga att göra detta nu. De 
får spara sina recept så får vi se om detta är möjligt i framtiden.  



• Styrelsen beslutar att ge en gåva på 10 000 kr till den assyriska kvinnoorganisationen i 
Syrien som vi mötte sommaren 2008. De behöver pengar för att köpa in datorer till sin 
organisation. 

10 § Mötet fortsätter dagen därpå med att Afamia ger ut inloggningsuppgifter till vår mail på 
hemsidan, för att alla i styrelsen skall kunna se vad för mail och beställningar vi får. 

11 § När vi mailar till styrelsemedlemmar bör man skicka till alla och ej till en person. 

12 § Boka kommande möte den 7 juni i Linköping, om inte det funkar så har vi det i 
Norrköping för att planera vidare internationella kvinnokonferensen och se hur långt vi har 
kommit med tryckmaterial. 

13 § Mötet avslutas. 
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