Styrelsemöte av Assyriska kvinnoförbundet
Plats: Jönköping
Datum: 3 februari 2018
Tid: kl 10.30
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Zekiye Cansu, Lilyana Mutlu
Frånvarande: Elisabeth Nison, Mecide Gulenay, Samira Gergeo, Atea Baravdish
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel öppnade mötet tillsammans med närvarande
styrelsemedlemmar med ett öppningstal.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Lilyana och Nursel valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom förgående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. Inköp av Svante boken ”Assyrier 50 år i Sverige”
Vi har tagit beslut om att vi ska köpa 20 stycken av Svantes bok ”Assyrier
50 år i Sverige”.
b. AKF årsmöte och föreläsning ”Mäns våld mot kvinnor”
AKF årsmöte kommer att vara i Norrköping den 24 mars. Mötet kommer
att börja kl. 10.00-12.00. Sedan pausar vi med lunch och vid 13.00 börjar
vi med föreläsningen ”Mäns våld mot kvinnor” av kvinnorörelsen Tera
fem.
c. Föreläsning av Nabil Barkino för Assyriska eliten
Nabil Barkino är en assyrier i Sverige som har varit engagerad i det
assyriska rörelsen och föreningslivet. Nabil Barkino har tagit kontakt med
AKF om att samarbeta genom en föreläsning. Han ställer gärna upp på en
föreläsning där han tänker föreläsa om ”Assyrierna- då, nu och framåt”. Vi
tycker att det verkar väldigt intressant och har tagit beslut om att
samarbeta med honom. Nursel kommer att ta kontakt med honom igen
och komma överrens om tid och plats.
d. Delta i Almedalsveckan
Elin har kollat upp om vad som krävs för att göra en ansökan till
Almedalsveckan. Det krävs att man gör en ansökning under mars-april
månad för att slippa avgifter. Det går även att göra en ansökan i maj men
då kommer en ansökningsavgift tas. Elin ska se över upplägget för AKFs
ansökan. Ayfer har även kollat efter boende och ska förhoppningsvis boka
boende fram till nästa möte. Lilyana ska undersöka resealternativ. Vi har

bestämt att vi ska ansöka om att få delta på Almedalsveckan under den 1–
4 juli.
e. Mejlet från TJA Diplomacy, en dag för mördade kvinnliga politiker
Meryem Demirel har vidarebefordrat ett mail från TJA Diplomacy till AKF.
Vi har läst brevet på mötet och bestämt att Elin ska skicka dem ett svar
och tacka för brevet.
f. AUF årsmöte 24 feb kl. 13.00
AKF har blivit inbjuda till AUF:s årsmöte den 24 feb. Nursel och Zekiye ska
representera AKF. Nursel ska informera AUF om att AKF ska närvara på
deras årsmöte.
g. Årets AKF utmärkelse
Vi har tagit beslut om vilken organisation som ska få AKF utmärkelse.
Priset går till en organisation eller kvinna som gör skillnad för antingen
kvinnor eller barn. Vi kommer att presentera det på AKF årsmötet den 24
mars.
6.

Projekt ansökningar
a. Asylprojektet ansökas på nytt
Zekiye kommer att närvara på en workshop som länsstyrelsen anordnar.
Workshopen handlar om ”insatser för asylsökande”.

7.

Ekonomi rapportering
Lilyana berättar om ekonomin som är under kontroll.
a. Nordeas pappers kontoutdrag
Lilyana ska se över så att vi inte får onödiga pappersutdrag.
b. AKFB-faktura till AKF
AKFB behöver fakturera till AKF för deras dansgrupps insats under
kulturdagen den 17 september 2017 som SIOS anordna.

8.

9.

Övriga frågor
a. Akitu firandet
ARS, AKF, AUF och Södertälje föreningen samarbetar inför årets Akitu
firande. Folkfesten ska vara i Södertälje föreningen lördag den 31 mars
med start kl.14.00.
b. Bergsjön föreningen angående bidrag
Elin och Lilyana har träffat två representanter från Bergsjön föreningen
styrelsen.
c. Zekiye informerar om AUF föreläsning
Zekiye närvarade på en föreläsning som anordnades av AUF. Hon tyckte
det var en lyckad föreläsning. Det var väldigt många åhörare på
föreläsning, speciellt bland ungdomarna. Det var två föreläsare, en av dem
föreläste om det assyriska språkets utveckling och en föreläste om
opinionsbildning.
d. Assyria TV
Vi har diskuterat om att ta kontakt med Assyria TV angående om att ha ett
inslag genom deras kanal där vi kan berätta om AKF. Nursel ska kontakta
Assyria TV.
Nästa möte

10.

Norrköping 24 mars kl. 9.00 för styrelsen och kl.10.00 för övriga medlemmar.
Mötets avslutande
Nursel tackar och förklarar mötet avslutat.
Träff med Kvinnorna från Jönköping
Efter vårt styrelsemöte träffade vi kvinnliga medlemmarna och diskuterade viktiga
frågor så som hur man kan engagera sig i föreningslivet och bevara språket,
kulturarvet och traditioner. Samtidigt hur man kan vara samhällsengagerad.

Sekreterare

Justerare

justerare

