Protokoll fört vid Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
Plats: ARS i Södertälje
Datum: 2004.01.17
Tid: kl. 11.00
Närvarande: Elisabeth Nison, ordförande.
Yaldes Oussi, vice ordförande.
Sema Arslan, kassör
Samira Gergeo, ledamot och Unifem representant
Meryem Demirel, ledamot och ARS representant
Fahima Bargabriel, ledamot
Attiya Baktas, suppleant
Frånvarande: Raja Zeitoun, sekreterare.
Gäster: Christina Jacob.
1. Mötets öppnande: ordförande E. Nison hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.”
2. Dagordningen godkändes.
3. Justerare: Sema Arslan
4. Till mötessekreterare valdes Yaldez Oussi.
5. Föregående protokoll lästes upp. Meryem Demirel poängterade att protokollet bör vara mer
upplysande, tex: Attiya Gamris föredrag om klyftan mellan generationerna och dess påverkan
på integrationen osv. Alltså namn och tema på alla föreläsningar och lite om diskussionen bör
finnas i protokollet.
6. Botilda dagen ”Unifem”.
Samira Gergeo informerade om detta möte som äger rum den 26/1-04 i stockholm. Yaldez och
Sema kommer att närvara.
7. Raja Zeitoun kommer närvara på AUFs årsmöte i Jönköping den 21/2-04.
8. Möte i Göteborg med utskottet och AKF representant äger rum den 22/2-04 i Frölunda
föreningen. Det ska handla om organisations utveckling och hur man motiverar AKF Kvinnor i
olika åldrar att ta del av verksamheten.
9. 8/3-04. Den internationella kvinnodagen där AKF har deltagit med Unifem i snart fem år.
Till skillnad från alla andra år så får AKF 20 minuter i talstolen detta år. Ninwe Maraha fick
uppdraget att representera och presentera AKFs tal. Programmet för dagen kommer att skickas
senare till medlemmarna.
10. Planeringdag för AKF:s och utskottsmedlemmar den 27-28/3-04 i Norrköping. Information
om detta skickas till medlemmarna.
11. 30/5-04 ”Morsdag” Det blir en stor fest! Festen äger rum i Assyriska Kulturhuset i
Södertälje. Mer om detta kommer senare.

12. Sommarläger vecka 26. Plats för 43 pers. Program och mer information om detta kommer
att skickas så fort som möjligt.
13. Ett steg mot Europa. AKF möter kvinnor i en konferens den 6/8-8/8-04 i Tyskland. M.
Demirel tog kontakten att komma med mer om detta senare.
14. Rapportering: M. Demirel informerade om spioneriet bland oss och TV sändningen på
assyriska språket som kommer att bli av den närmaste tiden.
15. Ekonomi: Styrelsens kostnader (bl.a. telefonräkningar) redovisas vid varje möte.
16. Elisabeth Nison förklarade mötet avslutat. Nästa möte: 28/3-04 i Norrköping.
Vid protokoll:

