
 
Plats:  Assyriska föreningen i Södertälje   
Datum: lördag den 26 januari 2019 
Tid:  kl.11.00  
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Elisabeth Nison, Zekiye Cancu, 
Samira Gergeo 
Valberedning närvarande: Samira Touma, Seyde Barkarmo 
Ej närvarande: Atea Baravdish 
 
 
PROTOKOLL 
 
1. Mötet öppnande 

Nursel öppnar mötet och hälsar valberedningen välkomna. 
2. Val av justerare för dagens protokoll 

Samira Gergeo och Elisabeth Nison valdes till justerare. 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll. 
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Beslut från jämnställdhets myndigheterna  

AKF har ansökt om bidrag från JAMY. Efter att vi kompletterat med några 
uppgifter fick vi ett svar på vår ansökan. Vi har blivit beviljade ett 
statsbidrag från JAMY. 

b. Beslut om aktion/manifestation utanför British museum 
Manifestationen utanför British museum handlar om att förmedla att det 
assyriska folket fortfarande lever och att vi är ättlingar till Ashur-Banipal. 
Det kommer att skrivas ett flygblad på engelska som ska delas ut och AKF 
ska även ha med Assyriska flaggan. Flygbladet ska även ges till museum 
chefen. Några från AKF styrelsen kommer att närvara med några AKF 
medlemmar på manifestationen, det blir ca 30 personer kommer åka från 
Sverige. Även medlemmar från en assyrisk förening i London och andra 
delar i Europa kommer att närvara. 

c. Delta i Naum Faiks minnes dag 
AKF har blivit inbjudna till Naum Faiks minnesdag av ADO i Assyriska 
föreningen i Botkyrkan. Vi tackar för inbjudan och vi har tagit beslut att 
Zekiye kommer att delta på Naum Faiks minnesdag. 

d. Internationella kvinnodagen i samarbete med Södertälje föreningen 
Nursel frågar om AKF vill samarbeta med Södertälje föreningen inför 
firandet av internationella kvinnodagen. Vi tog beslut att inte endast 
samarbeta med Södertälje föreningen. Efter diskussion om hur AKF ska 
engagera sig i Internationella kvinnodagen tog vi beslut om att uppmuntra 



alla föreningar igen runt om i landet att fira internationella kvinnodagen. 
Ifall föreningarna skickar in en ansökan till AKF genom vår hemsida  
www. assyriskakvinnoforbundet.se  och skickar med dokumentation från 
firandet senast den 31 maj så kommer föreningen att få 3000kr i bidrag 
från AKF. 

e. Förslag från Gabriel till styrelsen 
Zekiye berättar om ett förslag som kommit från Gabriel Agirman kommit 
med. Vi avvaktar med ett beslut och kommer att återuppta frågan längre 
fram. 

f. ARS årsmöte 17 mars i Linköping 
Vi har fått en inbjudan till att närvara på ARS årsmöte. Vi har tagit beslut 
om att AKF kommer att delta på mötet. Nursel och Zekiye kommer att åka 
på mötet i Linköping 

g. AKF årsmöte 23 mars på båten 
Samira ska undersöka om vi fortfarande kan ha mötet på en båtkryssning 
eftersom det var väldigt uppskattat för två år sedan. 

h. Valberedningens ansvar 
Vi har Samira Touma och Seyde Barkarmo på besök från valberedningen 
på dagens styrelsemöte. Vi har gått igenom vad som krävs av 
valberedningen inför årsmötet. Och styrelsen har även gett ett förslag på 
en kallelse till årsmötet. Om det finns AKF medlemmar som vill ingå i en 
styrelse behöver dem kontakta valberedningen senast 22 februari. För 
mer information se kallelsen till AKF årsmötet. 

 
6.  Projektansökningar 

a. AKF-asyl projektet aktivitetsmässa 31 jan i Stockholm  
Zekiye kommer att delta i en aktivitetsmässa i Stockholm. 
Migrationsverket, arbetsförmedlingen och länsstyrelsen kommer vara 
närvarande tillsammans med alla andra som har fått projekt medel. 

b. Konferens om asylprojekt hos Länsstyrelsen 11/2 
Nursel och Zekiye kommer att närvara på konferensen i Länsstyrelsen. 

c. Seyfo överlevare utställning 
AKF vill uppmärksamma Seyfo-dagen 104 år den 1:a maj 2019 kl 15.00 i 
Assyriska Kulturförening i Botkyrka eller någon annan stans.  
Zekiye berättar att Kinotha Asmar som vi tänkte ha som föreläsare inte 
kan delta som föreläsare. Zekiye kommer därför se över om det finns 
andra som kan föreläsa. Vi ska ha en bildutställning på Seyfo överlevare 
genom att samla bilder med lite fakta 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 senast den 31 mars till: 
Nursel Awrohum, Nybergagatan 7, 152 43 Södertälje. 
 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Information om ekonomin av kassören Atea 
Ingen information om ekonomin eftersom Atea var inte närvarande på 
dagens möte.   

  



 
 
8.   Övriga frågor 

a. Resan till London 
Nursel berättar om planeringen om resan till London. Det kommer bland 
annat vara ett besök i British museum, en manifestation utanför museet 
och ett besök i en assyrisk förening i London håller på att planeras in. 

b. Assyriska hjälpfonden 
AKF bidrog med julgåva till Assyriska hjälpfonden. Vi fick ett tackbrev från 
Assyriska hjälpfonden. 

c. Inner wheel club 
AKF har deltagit på ett seminarium hos Inner Wheel club i Södertälje. 
Inner wheel club ville veta mer om AKF och Seyfo mm. De jobbar 
framföralt med olika projekt i hela världen framföralt mot könsstympning, 
utbildning i Kenya, bidrar med inköp och utbildning av narkotikahundar 
mm 

 
9. Nästa möte 

Nästa möte kommer att vara söndag den 23 februari kl. 12:00 i Stockholm. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackar samtliga och  avslutar mötet. 
 

 
Sekreterare 
 

 
 
 

 
 
Justerare    justerare 
 

  
 

  
 
 
 
   


