Styrelsemöte av Assyriska kvinnoförbundet
Plats: AKC
Datum: 17 november 2018
Tid: 10.00-16.00
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo och Zekiye Cansu
Närvarande i telefonsamtal: Atea Baravdish
Frånvarande: Elisabeth Nison och Elin Aslan
PROTOKOLL
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnande
Ordförande Nursel Awrohum öppnade mötet.
Val av justeringsmän för dagens protokoll
Samira Gergeo och Zekiye Cansu valdes till justerare.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll
Nursel går igenom föregående protokoll.
Besluts – och föredragningsärenden
a. AKF årsmöte 2019
AKF tänker ha sitt årsmöte som 1:a alternativ på Färjan den 29-30
mars 2019 eller som 2:a alternativ i Assyriska Föreningen i
Norrköping den 30 mars 2019.
b. Hur ska ombud och styrelse ledamöter väljas?
Inbjudan till årsmötet kommer att skickas till alla AKF medlemmar.
Intresseanmälan ska skickas till valberedningen. Det är viktigt att så
många som möjligt av länen är representerade.
c. Seyfo överlevare bildutställning
AKF vill uppmärksamma Seyfo-dagen 104 år den 1:a maj 2019 kl
15.00 i Assyriska Kulturförening i Botkyrka.
Zekiye kommer att ta kontakt med Kinotha Asmar som föreläsare
samt ha en bildutställning på Seyfo överlevare genom att samla
bilder med lite fakta/info under varje bild på respektive person
såsom namn, födelsedata, bortgång eller annat som ni tycker är
viktigt att få med.
Skicka gärna originalbilder på överlevare per post till:
Nursel Awrohum, Nybergagatan 7, 152 43 Södertälje.
d. Reklam bidrag till Assyria TV för TIA-projektet

AKF bidrar med 5000 kr till Assyria Tv för marknadsföring av Asylprojektet.
e. Inbjuda valberedningen till nästa möte
AKF kommer att bjuda in valberedningen till nästa möte
den 26 januari 2019 i Assyriska föreningen i Södertälje.
Eftersom Behiye Poli har sagt upp sig från sin post som
sammankallande i valberedningen har AKF frågat Samira Touma
som sammankallande. Valberedningen består idag av Seyde Issa,
Elisabet Birol, Seyde Barkarmo och Samira Touma som
sammankallande.
f. Internationella kvinnodagen
AKF har tänkt fira Internationella Kvinnodagen antingen den 9 eller
10 mars 2019 i Assyriska Föreningen i Södertälje. AKF föreslår ett
samarbete med alla föreningar från stor Stockholm med Ishtar
Touailat som föreläsare om hon tackar ja.
6.

Projekt ansökningar
a. Inga

7.

Ekonomi rapportering
a. Atea informerade om ekonomins situation.
AKF tilldelar årets julgåva till behövande i hemlandet och därmed till
Assyrier Utan Gränser samt till Assyriska Hjälpfonden.

8.

Övriga frågor
a. Info Asyl-projekt
Nursel berättar om Asyl-projektet. Det går framåt, flera föreläsare är
inbokade, en ökning av deltagare och undervisningen fortlöper som
planerat.
b. Diskussion AUF-styrelse
Assyriska Föreningen i Norrköping har kallat alla föreningar till ett
möte om hur AUF styrelse har bildats. Mötet kommer att äga rum den
25 november i Norrköping. AKF kommer att delta.
c. London resa/Studieresa
I samband med en utställning i British Museum om ”I am
Ashurbanipal king of the world, king of Assyria” tänker AKF göra en
eventuell studieresa till London den 1-3 februari 2019.
Intresserade medlemmar ansvarar själva både för sin bokning samt
resekostnader.

9.

Nästa möte
I Assyriska Föreningen i Södertälje den 26 januari 2019.

10.

Mötets avslutande

Nursel tackade samtliga och förklarar mötet avslutat.
Efter mötet hade AKF föreläsning av Riksdagsmannen Robert Hannah.
Sekreterare

Justerare

Justerare

