
 

AKF:s styrelsemöte 
Datum: 2004-10-02 
Plats: Assyriska Förening i Södertälje 
Närvarande: 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, Christina Jacob (gäst) 
Frånvarande: Leila Shamoun (suppleant) och Attiya Bastay 

 § 1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna. 

§ 2. Mötessekreterare 
Till sekreterare valdes Yaldez Oussi. 

§ 3. Justerare 
Sema Arslan och Samira Gergeo utsågs till justerare. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Mötets fastställde och godkände dagordning. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Styrelsen gick igenom och godkände föregående mötesprotokollet. 

§ 6. Inkommande Post 
a) Inkommen av ”Befria fjärilarna”, en kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och
 narkotika inbjudan till medlemskap. Styrelsen utser Samira Gergeo att ta fram information om
 organisationen. Beslut om medlemskap fattas vid nästa styrelsemöte. 
b) Inkommen från ABF inbjudan till konferens ”Respekterad eller Osynlig” på ABF-huset i
 Stockholm den 12 oktober 2000. Styrelsen utser Meryem Demirel att representera AKF vid
 möter. 

§ 7. Valberedningen inför årsmötet 2005 
På AKF:s årsmöte 2003 valdes Meryem Abdulahad, Hanna Melle och Maria Yakob till valberedningen. 
Valberedning kommer att inkallas till nästa styrelsemöte för förberedelser inför nästa årsmöte. 
Styrelsen beslutar att endast står för resekostnader till och från årsmötet, inga andra ersättningar 
kommer att betalas ut. Styrelsen ger Elisabeth Nison i uppdrag att kontakt med valberedningen. 

§ 8. AKF:s utskotten 
Utvärdering av AKF:s utskott inför årsmötet 2005. Utskotten tillsattes endast på prov av förra årsmötet 
för att pröva på en ny organisationsstruktur. Utskottsordföranden rapporterar om sina respektive 
utskott och hur de har fungerat. Utskottsordförande för Västergötland är Raja Zeitoun, Sthlm-
Södertälje Yaldez Oussi och Östergötland Elisabeth Nison. Vid nomineringen till utskotten skall de 
nominerade inkomma med en motivering. Utskottens riktlinjer skall revideras och ett nytt förslag 
läggas fram till nästa styrelsemöte. Styrelsen utser Yaldez Oussi som ansvarig. 

§ 9. AKF:s självständighet 
Diskussioner om AKF:s framtid och dess självständighet. AKF:s styrelse kommer att inbjuda ARS till 
ett möte angående AKF:s självständighet och dess förverkligande. Styrelsen ger Elisabeth Nison i 



    Protokoll fört vid AKF styrelsemöte 

uppdrag att ta kontakt med integrationsverket för att riktlinjer och krav för riksorganisationer. Elisabeth 
Nison återkommer till styrelsen med information inför nästa styrelsemöte och även med ett ev. datum 
för ett möte med ARS. 

§ 10. AKF.s verksamhetsberättelse 2003-2004 
AKF:s verksamhetsberättelse behöver sammanställas. Styrelsen utser Elisabeth Nison som ansvarig 
för verksamhetsberättelsen. Den 10 december är deadline för inkommande artiklar. 

§ 11. Årsmötet 2005 
Styrelsen beslutar att hålla AKF:s årsmöte den 5 mars 2005 i Assyriska Kulturföreningen i 
Norsborg. Styrelsen utser Samira Gergeo som ansvarig för den praktiska organisationen inför 
årsmötet. 

§ 12. Rapportering 
 a) Ekonomi. Inga förekommande utgifter eller intäkter jämfört med förra rapporteringen.
  Återstående redovisning av Tysklandresan kommer att vara klart inför nästa styrelsemöte. 
 b) Organisationsutvecklingsmöte i Norrköping den 18 sept. ARS och AKF var arrangörerna för
  mötet. Mötets syfte var att höja lokalföreningarnas kompetens kring organisationsutveckling
  samt presentera sina egna verksamheter. Uppslutning var stor och mycket givande för de
  närvarande. 
 c) ARS. Meryem Demirel rapporterar om ARS aktiviteter inför hösten. 13 nov. möte om EU och 
  dess organisation. Platsen för mötet kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. 26 okt. 
  Seyfokonferens, vilket är öppet för allmänheten. 10 okt inkommen inbjudan för Suroyo-TV.
  Ashur Banipalföreningen i Göteborg har fått i uppdrag av ARS att anordna Ha-Nison högtid-
  en. ARS är initiativtagare till tre konferenser om Seyfo i Turkiet. 
 d) ABF. Meryem Demirel rapporterar om ABF. Bidragsansökan för aktiviteter inför nästa år
  måste skickas senast den 10 okt. till ABF. Styrelsen uppdrar Elisabeth Nison och Meryem
  Demirel att se till att handlingarna kommer in i tid samt att ta fram information möjligheter att
  söka bidrag för olika aktiviteter. 
 e) Yaldez Oussi rapporterar om SIOS. Kvinno-SIOS fyller 30 år och en inbjudan kommer att
  skickas ut till sina medlemsorganisationer. Kvinno-SIOS efterlyser en kvinna som har jobbat
  med mänskliga rättigheter. Styrelsen föreslår Attia Gamri och ger Elisabeth Nison i uppdrag
  att ta kontakt med henne. 
 f) UNIFEM. Samira Gergeo rapporterar om UNIFEM:s aktiviteter. Styrelsemötena har ej
  kommit i gång ännu. Ev. förslag och idéer skall framföras till Samira Gergeo som vidare-
  befordrar informationen till UNIFEM. 

§ 13. Nästa möte 
Styrelsen beslutar att hålla möte den 13 nov. i Södertälje kl. 17.00. 

§ 14. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 
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