Styrelsemöte av Assyriska kvinnoförbundet
Plats: Göteborg
Datum: 20 oktober 2018
Tid: kl. 12:00
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Atea Baravdish och Elisabeth
Nison
Närvarande i telefonsamtal: Zekiye Cansu
Frånvarande: Samira Gergeo
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel Awrohum öppnade mötet.
Val av mötessekreterare
Elin valdes till mötessekreterare.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Ayfer Rhawi och Elisabet Nison valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom förgående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. Ställningstagande enligt AUF kommitténs nya datum för
Styrelsebildning
AKF avbokar sitt möte den 17 november i Norrköping eftersom AUF
kommittén har tagit sitt ansvar med att bilda en AUF styrelse. Datum för
detta är den 11 november i kl.13.00 i Mesopotamien Kulturföreningen i
Linköping. Enligt Kommittén har inbjudan gått till samtliga föreningar.
AKF önskar AUF kommittén lycka till.
b. Avsägning av Behiye Polis uppdrag i valberedningen
Behiye Poli har sagt upp sig från sin post i valberedningen. Vi på AKF
tycker att det är väldigt tråkigt. Behiye Poli var sammankallande för
valberedningen. AKF kommer att bjuda in valberedningen till vårt nästa
möte och tillsätta en ny sammankallande för valberedningen.
Valberedningen består i dagsläget av fyra personer efter Behiye Polis
avsägning.

c. AKF organisering länsvis
Jämställdhetsmyndigheten kräver en organisering av våra län och
medlemmar. Nursel har skickat iväg dokument om vår organisering av
medlemmar till JAMY.
7.

Projektansökningar
AKF har sökt till stadsbidrag och väntar svar

8.

Ekonomi rapportering
Atea berättar om ekonomins situation.

9.

Övriga frågor
a. Rapport/info AKF asylprojekt
Asyl projektet går bra och det fortgår. Vi behöver fortfarande asylsökande
som vill delta i projektet. Vi har just nu 12 deltagare. Det har gjorts ett
antal aktiviteter med deltagarna och dem är väldigt positiva och nöjda.
Delrapportering har skickat till länsstyrelsen i september.
b. Info om veckoslutskurs-Köping
Inför veckoslutskursen som ska äga rum i Köping den 27–28 oktober är
det mesta förberett. Under veckoslutskursen ska Taina Toresdotter,
Rebecka Barjosef, Jamil Diarbakerli och Gabriel Moushe ha en varsin
föreläsning. Alla platser är tillsatta.
c. Förslag på föreläsare till nästa föreläsning
Vi ska bjuda in Robert Hannah som föreläsare till nästa föreläsning som vi
har tänkt att ha efter nästa styrelsemöte. Det är tänkt att han ska föreläsa
om demokrati och om vikten av att ingå i olika politiska partier. Även att
han kan presentera sin nya bok.

10. Nästa möte
Alby i AKC föreningen 17 november.
11. Mötets avslutande
Nursel förklarar mötet avslutat.
Sekteterare

Justerare

Justerare

