Assyriska kvinnoförbundet styrelsemöte
Plats: Assyriska kulturföreningen i Botkyrka
Datum: 26 maj 2018
Tid: kl.10.00
Närvarande: Nursel Awrohum, , Zekiye Cancu, Lilyana Mutlu, Samira Gergeo, Elisabeth
Nison, Atea Baravdish
Närvarande på Skype: Elin Aslan
Meddelat förhinder: Ayfer Rhawi
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnande
Nursel öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Atea och Samira valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. Veckoslutskurs i Köping 27-28 okt
Västerås föreningen vill samarbeta med AKF för genomförande av en
veckoslutskurs. Vi har tagit beslut om att Västerås föreningen tillsammans
med AKF kommer stå för sina medlemmars kost och logi. Men
medlemmarna får stå för sina egna resekostnader. Man kan samåka.
b. Almedalsveckan innehåll mm
Nursel har bokat boende och båtresa till Gotland. Elin har ansökt om att få
delta i Almedalsveckan, ansökan blev godkänd. Det som saknas är ansökan
till polismyndigheten, Elin ska se över det.
c. Skapa bankkonto för barnlitteratur i Syrien
AKF har fått frågan om att skapa ett insamlings bankkonto för att stödja
ett pedagogis barnliteratur projekt i Syrien. Det har kommit till vår
kännedom också att en styrelse med assyriska lärare i Sverige har kommit
till stånd och AKF tänker avvakta med att skapa ett bankkonto. De kanske
kan göra detta själva.
d. Brev från AKC och familjen Dag ang boken ”Från Eufrat till Sverige”.
Vi godkänner brevet och att AKC inte är med som medarrangör i
föreläsningen med Anna Melle om hennes bok ”Från Eufrat till Sverige”.
e. Lilyanas avsäger sitt uppdrag som kassör av privata skäl? Bör välja
en ny.

Lilyana Mutlu avsäger sitt uppdrag som kassör och kommer inte att sitta
kvar i styrelsen av privata skäl. Atea Baravdishsom var suppleant har
blivit vald att bli kassör i AKF styrelse. Vi önskar även Lilyana Mutlu lycka
till i framtiden.
f. Hemsidan eller bara facebook sida
Lilyana undrar om det inte räcker att bara ha Facebook eftersom det är en
stor kostnad att ha en hemsida. Men styrelsen säger att hemsidan är viktig
nu när vi har ordning på den. Vi har tagit beslut att behålla både hemsida
och facebook men alla måste försöka gå in i både hemsidan som är
www.assyriskakvinnoforbundet.se och facebook sidan Assyriska
Kvinnoförbundet.
g. Skriva på brevet om Seyfo från Turabdin kommittén
Vi har tagit beslut om att skriva under brevet om Seyfo frågan med
anledningen av Stefan Löfvens uttalande från Turabdin kommittén.
6.

Projektansökningar
a. Asylprojektet har fått bifall
AKF har fått bifall till ett asylprojekt som vi kommer att driva. Projektet
handlar om att jobba med asylsökande, med det svenska språket,
samhällsinformation, hälsa och arbetsmarknad. Nursel och Zekiye
kommer att delta i uppstarts konferens den 7 juni.

7.

Ekonomi rapportering
Lilyana berättar om ekonomin. Hon ska även lämna över ekonomin till Atea
som blir kommande kassör

8.

Övriga frågor
a. Planering för hösten m föreläsningar, läkare, författare och språk
Zekiye undersöker möjligheten att ha en föreläsning med en läkare i
samarbete med Amnesty, Syrianska kvinnoförbundet i Sverige. Zekiye har
ett förslag att till veckoslutskursen i Västerås ha en författare som hon
känner till. Styrelsen tycker det låter bra. Zekiye har fått i uppdrag att ta
kontakt med henne. Elin och Lilyana ska kolla efter en föreläsare till
föreläsningen i Göteborg, eventuellt en kirurg från Göteborg.
b. Assyria tv
Vi diskuterar idéer inför ett projekt med Assyria TV. Styrelsen ger Atea
uppdrag att lägga upp ett förslag på olika diskussion teman.
c. Martyrernas dag
Vi ska vara medarrangörer den 7 augusti på Martyrernas dag

9.

Nästa möte
Vi har fyra alternativ till nästa möte. Det beror på Assyriska kulturhuset i Västra
Frölunda där vi tänkt ha nästa möte i höst och så beror det på eventuell föreläsare.

Förslag till nästa möte är den 22, 23, 29 och 30 september.
10. Mötets avslutande
Nursel tackade samtliga och avslutar mötet.
Sekreterare

Justerare

Justerare

Kallelse till alla föreningar, alla våra medlemmar har gått för att delta i
föreläsningen av Anna Melle om hennes nya bok idag kl.13.00- 15.00.
AKF kommer att sponsra Anna genom att köpa 10 st. böcker á 100 kr

