
 

Protokoll fört vid AKF styrelsemöte 

Datum  2004-11-13 
Plats: ARS Lokaler 
Närvarande: 

 Elisabeth Nison (Ordförande, Yaldez Oussi (Vice ordförande), Sema Arslan
 (Kassör),   
 Ledamöter: Meryem Demirel ARS representant och Fahima Bargabriel. 
Frånvarande: 

 Raja Zeitoun (Sekreterare), Samira Gergeo Unifem representant 

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

§ 2. Mötessekreterare 
Till sekreterare valdes Yaldez Oussi. 

§ 3. Justerare 
Till justerare utsågs Sema Arslan och Elisabeth Nison 

§ 4. Dagordningen 
Dagordningen presenterades och godkändes av mötet. 

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

§ 6. Års mötet 
2005-03-05 i Assyriska kulturföreningen i Norsborg AKF hoppas att alla föreningar skickar 
sina ombud i god tid. AKF ser fram emot att många unga kvinnor med både engagemang 
och kompetens vill utveckla AKF,s verksamhet framåt. 

§ 7. Resan till ett seminarium i Turkiet som kommer att handla om Assyriernas situation före och efter 
utvandringen. ARS, AKF och AUF kommer att vara där som observatörer AKF har bslutat att 
ordförande Elisabeth Nison att vara med. 

§ 8. AKF gratulerar Assyriska föreningen för fotboll laget AFF framgångar, och beslutat att ge bidrag 
med en summa på 10.000 kr. 

 

§ 9. Verksamhetsberättelse 

 

 

   



  Protokoll fört vid AKF styrelsemöte den 5: september 2004 

 AKF vill ha all material som rör AKFs verksamhet (2003-2004) skickas till 
AUF 
kansliet Christina. 

§ 10. Rapportering 

A)AUF senaste protokoll lästes och diskuterades. AKF uppskattar de aktiviteter som görs för  våra 
ungdomar bl,a sommarläger och olika träffar som skapar bra kontakt mellan våra ungdomar i EU 
länderna. 

B)Suroyo TV En kommitté kommer att bestå av ARS, AKF och AUF föratt diskutera frågan. 

 

 

 

 

 

 

c) Kassan 
Sema Arslan redovisade kassan som godkändes av styrelsen.  

D)AKF har arbetat med frågan och har en avsikt att fullborda detta i år. 

 § 11. Nästa möte 
 Nästa möte äger rum i Linköping den 19/12-04 

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

Vid protokollet  
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