
 
 

Styrelsemöte av  Assyriska kvinnoförbundet 

Plats: Göteborg, Norrköping och Stockholm (telefonsamtal)   
Datum: 22 april 2018 
Tid: kl. 19:00 
Närvarande i telefonsamtal: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Zekiye Cancu, 
Lilyana Mutlu, Samira Gergeo, Elisabeth Nison 
Frånvarande: Atea Baravdish 
 
PROTOKOLL 
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel öppnade mötet tillsammans. 
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Zekiye och Elisabeth valdes till justerare. 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom förgående protokoll. 
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Styrelsemöte i Göteborg 
Vi har tagit beslut att vi ska ha ett styrelsemöte i Göteborg där vi även kan 
samlas ihop med kvinnorna från Göteborgs föreningar. Vi ska försöka ha 
det till hösten under år 2018. 

b. Anna Melle 
Anna Melle är en assyrisk författare som har tagit kontakt med Nursel.  
Hon vill gärna ha en föreläsning där hon kan berätta om sin bok. Vi har 
tagit beslut att Ayfer, Zekiye, Samira och Nursel ska planera in en 
föreläsning med Anna Melle. Anordna föreläsningen tillsammans med 
Botkyrkas föreningar. 

c. Politikerveckan Almedal 
AKF kommer att delta i Almedalsveckan och syftet är att göra våra 
systrars röst hörd i Syrien och Irak. Lilyana och Elin har fått uppdraget att 
kolla bästa och biligaste alternativet.  Vi kommer att vara där mellan 1-3 
juli. Elin ska försöka skicka in en ansökan för Almedal innan 3 maj för att 
AKF ska slippa betala anmälningsavgift.   

 
6. Ekonomi rapportering 

Lilyana berättar om ekonomins situation. 
 
 

 



7.   Övriga frågor 
a. Assyria tv 

Zekiye lämnade ett förslag till styrelsen om vi kan driva ett program på 
Assyriatv. Vi ska till nästa möte försöka komma upp med förslag. 

b. Nabil Barkino 
På AKF årsmötet i Norrköping bjöd AKF in Nabil Barkino som föreläsare. 
Nursel var i kontakt med Nabil Barkino innan föreläsningen, då berättade 
han för henne om vad hans föreläsning skulle handla om. Nursel säger att 
det inte alls stämde överens med hans föreläsning i Norrköping. AKF var 
inte eniga med allt som Nabil tog upp på sin föreläsning. 

c. Inbjudan från Assyriska Demokratiska Rörelse 
AKF blev inbjudna av Assyriska Demokratiska Rörelsen på dess 39 års 
jubileum. Från AKF närvarades Zekiye Cansu och Samira Gergeo. Zekiye 
lämnade även en kort gratulations text som lästes upp på scen. AKF tackar 
för inbjudan och önskar ADR många trevliga Jubileumsårs firande 
framöver. 

 
8. Nästa möte  

Norsborg 26 maj kl. 10:00 
9. Mötets avslutande 

Nursel förklarar mötet avslutat. 
 

 
 
Sekreterare 
 
 

 
 

 
 
Justerare   Justerare 
 

  


