
 
 
Styrelsemöte av Assyriska kvinnoförbundet 
Plats: Stockholm   
Datum: 2 december 2017 
Tid: 11.00-14.00 
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Elisabeth Nison, Mecide 
Gulenay, Zekiye Cancu 
Frånvarande: Lilyana Mutlu, Samira Gergeo, Atea Baravdish 
 
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel öppnade mötet tillsammans med närvarande 
styrelsemedlemmar med ett öppningstal. 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Zekiye och Ayfer valdes till justerare för dagens protokoll. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 
Nursel går igenom förgående protokoll. 

 
5. Beslut– och föredragningsärenden 

a. Vara med ARS läger verksamhet 
ARS ska ha en lägerverksamhet och vi är intresserade av att medverka och 
samarbeta. Vi har tagit beslut om att Nursel ska gå på ett möte så att vi får 
mer information angående verksamheten. 

b. Pascal Samri El –Chammas VD  på ett bolag och politiker vill ha 
kontakt med AKF 
Pascal Samri El-Chammas har tagit kontakt med Nursel angående 
samarbete med AKF. Eftersom hon vill komma i kontakt med AKF har vi 
tagit beslut att Nursel och Ayfer ska kontakta henne för ett möte. Då kan 
dem få mer information om henne och även prata om hennes intresse för 
AKF. 

c. AUF:s inbjudan till föreläsningen 9 dec 
AKF har fått en inbjudan från AUF att närvara på en föreläsning som dem 
anordnat. Zekiye kommer att representera AKF på föreläsningen. 

d. Hubert Roslunds arvode till AUG 
AKF:s kassör Lilyana ska överföra 4000 SEK till AUG. Det är efter Hubert 
Roslunds önskemål som ersättningen för hans föreläsning ska ges som 
arvode till AUG. 

e. AKFs årsmöte, fastställa datum 
Vi har tagit beslut om att AKF:s årsmöte för år 2018 ska hållas i 
Norrköping den 24 mars. 
 



  
f. Årets Assyriska kvinna el kvinnlig organisation 2017? 

Den här frågan kommer hållas öppen fram till nästa möte så att vi kan 
komma med olika förslag och sedan fastställa ett gemensamt beslut. 

 
6. Projekt ansökningar 

a. Att söka Asylprojekt på nytt för november 
Vi har tidigare fått avslag på vår ansökan för det här Asylprojektet som vi 
så gärna vill vara med i. Men det kommer att ske en ny utlysning i mars 
och AKF kommer att skicka in en ny ansökan. 

b. Sökt projekt om att öka valdeltagandet 
AKF har ansökt till ett projekt som handlar om att försöka öka antalet 
valdeltagandet bland målgrupperna: kvinnor, nyanlända kvinnor och 
ungdomar. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Fakturera SIOS och betala för AKFBs dansgrupp 

Lilyana har skickat en faktura på 3500 SEK till SIOS av dem går  
1500 SEK till AKFB:s dansgrupp som uppträdde med dans och 
representerade AKF på SIOS kulturdag samt 2000 kr till Hulya och Mecide 
för eget utlägg för resan till Polen 

  
8.   Övriga frågor 

a. Skriva i ny ansökan till Hujådå pappers tidning, Elin? 
Elin tycker att vi ska försöka göra ett nytt försök och göra en ny ansökan 
till Hujådå. Nursel ringde ARS ordförande på vårt möte och sa till honom 
att vi gärna vill ha en kostnadsfri sida i Hujådå. AKF inväntar svar av ARS. 

b. SIOS dokumentation till VB 
Mecide informerar AKF styrelsen att SIOS ska ha en ny kulturdag. Hon 
informerar även om att SIOS jobbar på ett projekt som hon kallade för 
"äldre frågor". För att sammanställa projektet så handlar det om att 
undersöka vad för aktiviteter som finns i lokala föreningarna för dem 
äldre och därefter sammanställa det hela och se hur man kan utveckla 
deras tillstånd. Mecide ska skicka dokumentation om SIOS till AKF som vi 
kan använda till AKF:s årsberättelse. 

c. Utvärdering av föreläsningen av Hubert Roslund 
Det var en lyckad föreläsning och Hubert Roslund är en skicklig föreläsare. 
Vi tackar honom för att han har ställt upp med en intressant föreläsning. 
Tyvärr så kom det inte så mycket folk som vi hade önskat oss. Det var ca 
60 personer. 

d. Diskussion om våra möten 
Vi pratade lite angående om hur vi ska gå vidare med våra möten och om 
hur vi kan utvecklas som styrelse. 

e. Förslag på aktivitet 
Vi tog upp lite olika förslag på aktiviteter. Bland annat om att försöka delta 
i Almedalsveckan på Gotland. Vi bestämde att Ayfer skulle kolla upp 
boendeförslag och någon annan skulle se över hur mycket det kostar att 
vara med i Almedalsveckan. Veckosluts- eller heldagskurs togs upp och 
ledde till ett förslag om en föreläsning om ”Mäns våld mot kvinnor”. 



Mecides dotter Helen har nämligen en kollega som föreläser om just det 
ämnet och därför kom det på tal och blev ett aktuellt förslag. 
Om inte Helens kollega kan ställa upp är tanken att Helen möjligtvis kan 
föreläsa. Mecide ska återkomma till AKF när hon har mer information. 

 
f. Representera AKF-tredje advent i Södertälje 

Tredje advent den 16 dec ska Nursel representera AKF i Södertälje. Hon 
kommer att berätta om hur man firade jul som assyrier när hon var liten i 
Midyat och gem föra det med nuet i Sverige. 

g. Gabriel Moushe 
Den 7 dec ska Gabriel Moushe närvara i riksdagen. Han kommer att 
upplysa om situationen i Syrien. Vi ska försöka anordna en föreläsning 
med honom. Zekiye ska ta kontakt med honom och se om hon kan boka in 
honom. 

h. Medlemskap AKF 
Vi försöker på olika sätt få fler AKF medlemmar. Bland annat har Elisabeth 
gått igenom gamla medlemsregister för att se om det är någon som vi kan 
komma i kontakt med igen. Någon som inte har blivit medlem efter AKF:s 
omorganisation.  

i. Elin och Lilyana kontakt med Bergsjönförening angående bidrag 
Elin tog kontakt med ordföranden i Bergsjönföreningen. Elin berättar att 
dem inte fick ihop någon träff men att hon ska försöka kontakta honom 
igen och försöka boka in ett möte innan nästa AKF styrelsemöte. 

j. Ombud 
Den här frågan har tagits upp tidigare på våra möten och diskussionen 
fortsätter. Det är bra om vi har ett färdigt förslag till vårt nästa möte. Helst 
ser vi till att vi fastställer det inför vårt årsmöte. 

k. Styrelsen beslöt att köpa 10 st kokböcker av Besim Aydin.  
  
9. Nästa möte  

Nästa möte kommer att vara i Jönköping den 3 februari 2018. 
10. Mötets avslutande 

Nursel avslutar mötet med att tacka Mecide för den goda hemlagade maten som 
hon bjöd oss på efter mötet. Nursel delade ut en liten julklapp till samtliga 
styrelsemedlemmar. 

 
Sekreterare 
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