
 
Styrelsemöte av Assyriska kvinnoförbundet 

Plats: Inanna familjeförening   

Datum: 6 juli 2019 
Tid: kl 10.00 
Närvarande: Nursel Awrohum, Samira Gergeo, Ayfer Rhawi, Zekiye Cansu, Bironia 
Orahem, Atea Baravdish och Yildiz Kerimo. 
Frånvarande: Elisabet Nison och Sara Josef. 
 
PROTOKOLL 
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel öppnade mötet. 
2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Yildiz och Bironia valdes till justerare. 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll. 
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

 
a. Assyrien monitor har sökt bidrag för internationella kvinnodagen  

Assyrien monitor har fått bidrag för internationella kvinnodagen. 
b. Kvinnoläger i Katrineholm, planering 

Planering och arbetsfördelning inför kvinnolägret som ska äga rum den  
16 –18 aug i Katrineholm är förberett och 31 kvinnliga medlemmar har 
anmält sig. Mer information kommer att skickas ut. En buss är bokad med 
tre stopp: S:ta Maria kyrkan i Spånga kl 13.30, Hallunda Centrum kl 14.00 
och Södertälje fotbollsarenan kl 14.30 
Norrköping minibuss. De som har anmält sig kontaktar Atea Baravdish. 
Övriga tar sig på dit på egenhand och vi betalar bensinersättning mot 
uppvisat kvitto. Medha sängkläder, handduk  och toalettartiklar. 
 

c. Inköp av Anna Melles Seyfo bok 
AKF köper in 50 st av Anna Melles bok ”Fyra kvinnor under svärdets år”. 

d. Gå med stor SIOS? 
Eftersom Hulya och Mecide inte kunde närvara på mötet skjuter vi upp om 
att gå med stor SIOS. 

e. Föreläsningsserie av olika föreläsare i assyriska språket 
Temat för föreläsningarna är ”Assyriska språkets överlevnad”. 
Zekiye tar kontakt med olika föreläsare och återkommer. Föreläsningarna 
kommer att hållas i våra lokala föreningar. Kontakt med föreningarna tas 
längre fram. 



 
f. ADOs sommarskola Zalin 

AKF bidrar sommarskolan Zalin med 10.000 kr. 
 

g. Inköp av teknikprylar 
Styrelsen har beslutat att köpa bärbardator, projektor och högtalare. 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. Förlängning av slutrapporten asyl-projektet till 30 aug 
AKF fick förlängning av slutrapporten från 30 juni till  
30 aug 2019. AKF Asyl-projektet har förlängds till 30 aug 2020. 

b. Inanna familjeläger ansökan 
När Inanna familjeförening har skickat in dokumentation om familjelägret 
kommer AKF att betala ut bidraget. 
 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Ekonomi redovisning  
Atea informerar och går igenom ekonomin. 

  
8.   Övriga frågor 

a. Tyskland konferensen/Assyria TV starka reaktion 
 AKF har diskuterad Tysklands konferens och Assyria Tv:s starka 

reaktion om uttalandet av en AKFs styrelseledamot om Assyria Tv i 
Paderborn. AKF och Assyria Tv har haft en diskussion kring 
uttalandet samt om AKFs rättelse i både hemsida och face Books 
sidan.  

b. ADOs 62 årsdag inbjudan den 14/7  
AKF har fått en inbjudan och kommer att närvara på ADOs 62 årsdags 
firandet som ska äga rum den 14/7 kl 16.00 i AKFB, Norsborg. 

  
9. Nästa möte  

I Jönköping, den 14 september 2019. 
10. Mötets avslutande 

Nursel tackade samtliga och förklarar mötet avslutat. 
 
Sekreterare 
 
 

 
 

Justerare                                             Justerare  
 


