
AKF presidium möte 
Plats: Kansliet 
Datum: 19 mars 
Närvarande: Yaldez, Samira G, Sema och Afamia 

Rapporteringar 
 ARS årsmöte äger rum den 8 april kl 10.00 i BK föreningen i Hallunda. AKF närvarar 

på mötet och vill berätta om självständighetsprocessen på mötet. Afamia meddelar 
Moussa på kansliet om vi få en punkt på dagordningen. 

 
 Stockholms Distriktet inbjuder till årsmöte den 26 mars i BK föreningen i Hallunda. 

Yaldez, Samira G och Sema deltar. 
 
AKF måste från och med självständigheten ha en egen revisor och tar därför kontakt med 
ARS: revisor. Afamia ansvarar för det. 

Afamia reviderar stadgarna efter beslut från årsmötet. 

Nya enskilda medlemmar ska få ett brev där de välkomnas till förbundet och informeras om 
de kommande aktiviteterna. 

Paneldebatt om integrationspolitik med representanter från samtliga politiska partierna med 
Alice Bah som moderator i Södertälje. Föreslagna datum 25, 20, 27 maj. 
Afamia bokar in Alice. 

Till nästa möte ska vi se över vilka organisationer som AKF ska bli ingå medlemskap i.  

Afamia arbetar på en ansökan om projektmedel, skickar in den senast 1 april till 
jämställdhetsenheten på regeringskansliet. 

Presidiet diskuterar vikten av att kommunikationen i styrelsen fungerar bra, att styrelsen 
informerar varandra om nya händelser särskilt sådant som berör AKF. När diskussioner med 
externa personer förs som har betydelse för AKF bör styrelsen veta om det. Viktigt att vi har 
kontroll över det som händer i förbundet. 

När det gäller EU konferensen så har vi fortfarande inte fått in några namn från de andra 
länderna, och beslutar därför att ge dem chansen att anmäla sig fram till den 24 mars. Om inga 
ytterligare namn kommer in, så ser vi det lika bra att skjuta upp mötet tills samtliga 
inblandade organisationer är mogna för att ta det steget. Men den 28 april kommer 
veckoslutskursen ändå att äga rum i Marieborg för våra medlemmar i lokalföreningarna. Vi 
går ut med information så fort som möjligt. 

Nästa möte blir den 8 april kl 15 – 17, alltså ändrat datum från 25 mars till 8 april i BF 
föreningen i Hallunda 

Antecknat av Afamia Maraha  
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