Protokoll för Assyriska kvinnoförbundet
Plats: Södertälje Assyriska föreningen
Datum: 20180908
Tid:
kl:10.00-13.00
Närvaro: Nursel, Zekiye, Ayfer, Samira, Elisabeth, Hulya och Elin med Wats upp.
Anmält förhinder Atea.
1.
2.
3.
4.

Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll, Samira Gergeo och Ayfer Rhawi
Fastställande av dagordningen
Ordförande har gått igenom föregåendes protokoll.

5.

Besluts – och föredragningsärenden
a. Ansökan till stadsbidrag från Jämställdhets myndigheter.
Nursel ansvarar för ansökan och om vi ska söka 5 gånger basbelopp måste
vi ha en aktualiserat revisor. Vilket vi inte har nu.
b. Stöd till ”Dayro dislibo”.
AKF har skickat symbolisk summa till ”Dayro du slibo”
c. Ansökan av projekt bidrag från Mesopotamien kulturförening.
På grund av att inte fått något bidrag än kan vi inte bifalla det.
d. Ansökan för familjeläger bidrag från Södertälje föreningen.
På grund av att inte fått något bidrag än kan vi inte bifalla det.
e. Ansökan för familjeläger bidrag från AKC.
På grund av att inte fått något bidrag än kan vi inte bifalla bidraget men
vi uppmuntrar att ni söker bidrag fortsättningsvis tills vi själva får statlig
bidrag.
f. Ingå i Seyfo kommittén.
Vi har ingått i en samarbetskommitté kring Seyfo frågan där nästan alla
våra organisationer och kyrkor är representerade. Vi skulle ha ett möte
den 23/8 men blev uppskuten tills S:t Aframs församlingen skulle
diskutera fråga färdigt och återkomma. Vi avvaktat i väntan på svar.
Veckoslutskursen i Köping den 27-28/oktober 2018. Kommer att göra ett
utskick om anmälan tillsammans med protokollutskicket till våra
medlemmar.
g. 30-årsfirande av Göteborg föreningen och nästa möte är den 20-21/10
2018.
AKF kommer att ha sitt möte och delta i 30-årsfirandet genom att ordna
en föreläsning i Göteborg den 20 oktober kl.14.00
h. Hulya från AKF har valts till SIOS kvinnokommitténs ordförande och vi är
så stolta och gratulerar henne till ordförande posten. Mecide Gülenay
kommer att vara ordinarie AKF:s representant och Sabah Elia som
ersättare för SIOS.

6.

Projekt ansökningar
a. Ansökan av stadsbidrag från Jämnställdhetsmyndigheten.
Nursel kommer att ansvara för ansökan senast 1/10 och Ellen kommer att
undersöka om det finns information möte inför ansökan den 1okt 2018

7.

Ekonomi rapportering
a. Atea Baravdish klar som kassör
b. Ekonomi status: Ser okej ut

8.

Övriga frågor och information
a. Information av AKF-asylprojekt - Pågående
b. Info om Almedalsveckan,
AKF har tryckt och delat ut 500 info blad med våra krav på samt tryckt 40
st konferensrapport som vi har delat till politiker och organisationer om
assyriska folkets situation i Syrien, Irak och Turkiet.
AKF tackar familjen Advert och Suat Varli, för deras bidrag och insatts
under vistelsetiden i Almedal.

9.

Nästa styrelsemöte
20-21 oktober i Göteborg med en föreläsning och 30- års jubileum för Assyriska
föreningen i Göteborg. Håll utskick.

10.

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse.

Sekreterare:
Elisabeth Nison

Justerar
Ayfer Rhawi

Justerare
Samira Gergeo

