
  
Protokoll för Assyriska kvinnoförbundets styrelse 

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje   
Datum: 9/11- 2019  
Tid: kl 11.00   
Närvarande: Nursel Awrohum, Zekiye Cansu, Ayfer Rhawi, Samira Gergeo,  
Bironia Orahem och Yildiz Kerimo 
Frånvarande: Elisabet Nison, Atea Baravdish och Sara Josef 
 
DAGORDNING 
 
1. Mötet öppnande 

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

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

Dagordningen fastställdes. 
4. Föregående protokoll  

Nursel går igenom föregående protokoll. 
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Babel kulturföreningen i Västerås ansöker om bidrag för  

”Assyrierna då och nu” 
AKF beviljar bidrag endast för Internationella Kvinnodagen  
den 8:e mars och familjeläger.  

b. ”Vem får årets AKFs utmärkelse” år 2020?  
Organisationer/medlemmar kan nominera individer eller organisationer 
som har visat goda resultat genom sitt arbete för vårt folk framför allt för 
kvinnor/barn. Nomineringarna ska ha grundlig motivering. Priset 
kommer att delas på information/årsmötet i mars månad. 

c. Fira AKFs 40 års dag 
AKF kommer att uppmärksamma 40 års firandet med en fest  
den 9 oktober 2020 i Assyriska kulturhuset i Södertälje. 

d. Bjuda in en journalist från Turkiet? 
AKF är positivt inställd till att bjuda in den kvinnliga journalisten Tuğba 
Erol från Turkiet som skall skriva om minoritetensspråken som är 
utrotningshotade bl a det assyriska språket. Samira tar kontakt och 
återkommer med mer information. 

e. Hemlandsresa, när? 
AKF undersöker möjligheten för en hemlandsresa under 2020. Syftet är 
att träffa kvinnor och kvinnoorganisationer för att organisera kvinnor i 
föreningslivet. Samira och Zekiye undersöker och återkommer. 

f. Kvinnoläger, när? 



AKF kommer att anordna ett kvinnoläger för kvinnliga medlemmar den 
26- 28 juni 2020 i Katrineholm. Mer information om kvinnolägret kommer 
senare. 

g. Bidrag 
AKF stödjer Assyrier Utan Gränser och Assyriska Hjälpfonden med bidrag. 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. Delrapportering av AKF-asylprojekt ska skickas in senast den 15/11 
2019 

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Ansökan om stadsbidrag 
Ansökan är inskickad. 

8.   Övriga frågor 
a. Föreläsningen av prof. Efrem Yildiz 23/11-2019 

Föreläsningen av prof. Efrem Yildiz den 23/11-19 är inställd pga att 
prof. Efrem Yildiz fick förhinder med att närvara. 

b. AKFs informationsmöte  
AKF planerar att ha sitt informationsmöte den 14 mars 2020.  
Nursel och Samira återkommer med mer information. 

c. Information om AKF-Asylprojektet 
Antalet deltagare har ökad och undervisningen fortlöper i två grupper. 

d. 1:a maj Seyfo-konferens rapporten 
Seyfo-konferens rapporten håller på att skrivas och kommer småningom 
att tryckas. 

e. SIOS 
SIOS kommer att anordna mat- och kulturfestival den 24 november 2019 i 
Stockholm. Zekiye kommer att delta. 

f. Byn Hah 
I samband med Zekiyes resa till Turabdin nyligen kom hon i kontakt med 
byborna i Hah. Hon möttes av svårigheter som byborna har. De behöver få 
hjälp med att utveckla hela byns ekonomi. AKFs förslag är att stödja 
Assyrier Utan Gränser så att de  i sin tur kan starta projekt i byn. Zekiye 
fick uppdraget att ta kontakt med AUG om situationen och hoppas att en 
lösning/möjlighet skall finnas hos AUG till nya samarbeten och framtida 
projekt. 
 

  
9. Nästa möte  

7/12 -2019 
 

10. Mötets avslutande 
Nursel tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 



Sekreterare 
 
Ayfer Rhawi 
 
 

 
 

 
 
Justerare    Justerare 
 
 

 
 

  
 
Samira Gergeo                                    Yildiz Kerimo 

 
 


