
 
Styrelsemöte för Assyriska kvinnoförbundet 

Plats: Örebro   
Datum: 10 juni 2017 
Tid: kl.11.00 
Närvarande: Nursel Awrohum, Atea Baravdish, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Elisabeth 
Nison, Mecide Gulenay, Samira Gergeo, Zekiye Cansu 
Frånvarande: Lilyana Mutlu   
 
 
1. Mötet öppnande 

Ordföranden Nursel öppnar mötet.  
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Zekiye Cancu och Mecide Gulenay 
3. Fastställande av dagordningen 

Punkter som lades till under punkten 8. Övriga frågor: 
d. Föreläsare-Rupert Rossling 
e. SIOS info 
f. Stora SIOS 
g. MUCF Kurs 

 
 

4. Föregående protokoll 
Nursel går igenom föregående protokoll. 

 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Aktivitets ansökan från Järfälla föreningen 
Järfälla föreningen har ansökt om bidrag angående morsdag aktivitet. Vi 
kommer att avvakta med ett beslut på grund av den ekonomiska 
situationen. 

b. AKFB ansökan 8 mars 2017 
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka har ansökt om bidrag för 
Internationella kvinnodagen som dem hade ihop med ABF och andra 
invandrar föreningar. Vi kommer att avvakta med ett beslut på grund av 
den ekonomiska situationen. 

c. AKFB ansökan terminsaktivitet vt 2017 
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ansöker om ett bidrag för en 
Rehabutbildning som föreningens kvinnosektion genomför i samarbete 
med ABF. Vi kommer att avvakta med ett beslut på grund av den 
ekonomiska situationen. 

d. MUCFs godkännande av slutrapporten 
Slutrapporten för 2016 blev godkänd av MUCF. 
 
 



 
e. MUCFs rikskonferens. Vilka kan gå? 

På grund av AKF:s ekonomiska tillstånd kan vi inte delta i MUCF:s 
rikskonferens. Zekiye kommer att ta kontakt med MUCF och se om det 
finns någon möjlighet för AKF att delta utan en betalnings avgift. 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. AKFB ansökan om Kvinnodagen förlängd till 10 juni. 
AKF har haft problem med sin hemsida. Det har medfört att medlemmar 
inte har haft möjlighet att göra ansökningar om bidrag på hemsidan. AKFB 
ansökte om förlängd ansökningsdag till den 10 juni. Vi har godkänt det 
nya ansökningsdatumet. 

b. Skriva kvinnors livshistoria. Hur går det? 
Nursel delade ut informationsblad om vad Kvinnors Livshistoria går ut på. 
Än har vi inte fått in några historier/berättelser om kvinnors livshistoria.  

c. Komplittering av Asylprojektet 
Vi har fått ett mail av Länsstyrelsen angående vad vi behöver komplettera 
i vår ansökan. Vi behöver kompletteringar av våra lokalföreningar som 
har tänkt samarbeta med det här projektet. Projektet handlar om att 
arbeta med asylsökande om hälsa, samhällsinformation och det svenska 
språket. AKF har beslutat att namnge det här projektet efter en växt. Det 
tyckte samtliga i styrelsen var en bra ide eftersom tidigare projekt också 
har varit döpta efter en växt. Asylprojektet kommer framöver att kallas för 
ASTER PROJEKTET. Namnet Aster har flera betydelser. Vi fastnade för 
betydelsen: en välkomst hälsning till en främling. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
  Nursel informerar om AKF:s ekonomi eftersom Lilyana inte var på plats. 

  
8.   Övriga frågor 

a. MUCF avslag av ny ansökan av projekt Kvinnors organisering.  
Avslaget är pga att det inte har gått tillräckligt med tid för att kunna 
uppdatera vår medlems register och flera lokalföreningar inte har hunnit 
ändra i sina stadgar om att de jobbar med kvinnofrågor. 

b. Diskussion om hur AKF väljer ombud till årsmöten 
Den här frågan togs upp men vi fastställde inga beslut om hur vi ska välja 
våra ombud till årsmöte. Detta kommer att diskuteras vid kommande 
möten. 

c. Påminna föreningarna om att ändra i stadgarna enligt AKFs motion 
Samira och Elisabeth ska kontakta våra lokalföreningar. Vi måste påminna 
ett antal av våra lokalföreningar om att de måste göra en ändring i sina 
stadgar. De måste lägga till AKF i sina stadgar och att föreningen jobba 
aktivt för att få till en kvinnosektion. 

d. Föreläsare-Hubert Roslund 
Zekiye har försökt att få tag på föreläsaren Hubert Roslund. Men hon har 
inte lyckats, det har varit svårt att få tag på hans kontaktuppgifter. Men 
hon har förberett ett brev med förfrågan till honom. 

e. SIOS info 



SIOS letar efter en lokal för att ha en kulturafton, SIOS vill gärna ha det 
centralt i Stockholm och det ska hållas under hösten 2017. Då kommer 
AKF närvara och visa upp sin kultur med mat och dans. 
 
 

f. Stora SIOS 
Mecide ska kolla upp information om vad som krävs av AKF för att vi ska 
gå med i stora SIOS. För vi vill gärna bli medlemmar där. 
 

g. MUCF Kurs 
Zekiye var på kurs hos MUCF om hur man kan arbeta med projekt. En 
väldigt intressant och lärdom kurs. Nursel kunde inte närvara. Zekiye 
berättar om kursen. 1 september är sista anmälningsdagen för 
projektansökan hos MUCF. 

  
9. Nästa möte  

19 augusti klockan 11:00 i Fittja Stockholm 
10. Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 

 
 

 
 

 
 
 
 
Senare träff med Örebro föreningen medlemmar. 
 
 


