Protokoll fört vid AKF styrelsemöte
Datum:
Plats:
Närvarande:

2004-09-05
Jönköping
Elisabeth Nison (Ordförande), Yaldez Oussi (Vice ordförande), Sema Arslan (Kassör),
Raja Zeitoun (Sekreterare). Ledamöter: Meryem Demirel ARS representant, Samira
Gergeo Unifem representant och Fahima Bargabriel.
Frånvarande: Leila Shamoun (Suppleant) och Attiya Bastay

§1. Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga närvaranden välkomna.

§2. Mötessekreterare
Till sekreterare valdes Yaldez Oussi.

§ 3. Justerare
Till justerare utsågs Sema Arslan och Yaldez Oussi.

§ 4. Dagordningen
Dagordningen presenterades och godkändes av mötet.

§ 5. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 6. Rapportering
A) Festivalen i Holland
Meryem Demirel informerade om festivalen i Holland. Det var åtta förbund, en kommitté bildades
för att återskapa en Europa federation. AKF avvaktade med denna fråga.
B) EU konferens 6-8 Augusti 2004 i Tyskland
AKF tog initiativet och Meryem Demirel fick på sig att kontakta Anisa Yohnan för att anordna
konferensen Anisa Yohnan som är psykolog till yrket föreläste om äktenskap i exil, skuld och
oskuld. Kvinnor från Holland, Belgien, Tyskland och Sverige diskuterade ämnet och ställde
många frågor till Anisa AKF`s syfte med denna träff är bland annat erfarenhets utbyte och att
bilda en styrelse som ska jobba med assyriska kvinnovärldskonferensen. Vi kunde inte enas i
denna fråga, dock bildades kontaktpersoner från de länderna för att kunna jobba med denna
fråga. Elisabeth Nison hade ordet och presenterade AKF`s verksamhet, mål och visioner. Hon
påpekade vikten för kontakten med assyrier i hemlandet och i exil.

§ 7. Föreningarnas besök
Meryem, Raja och Yaldez informerade om besöken i stora drag.

§ 8. ABFs bidrag
Meryem påpekade att i Norrköping måste man lämna ansökan den 18/11-04.

§ 9. Hemsida
AUFs hemsida finns tillhands tills vi skaffar egen hemsida.

§ 10. Kassan

Protokoll fört vid AKF styrelsemöte den 5:e september 2004

Sema Arslan redovisade kassan som godkändes av styrelsen.

§ 11. Verksamhetsberättelse
Planering och tid fastställdes för ändamål.

§ 12. Nästa möte
Nästa möte äger rum 2 oktober i ARS lokaler i Södertälje kl. 10.00.
Ev. förändring meddelas så fort som möjligt.

§ 13. Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga närvarnade och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
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