AKF Styrelsemöte
Plats: Jönköping
Datum: 060909
Närvarande: Samira G, Aznif, Rahel P, Samira T, Samira B, Yildiz och Afamia
§ 1 Föregående protokoll
Godkänt
§ 2 Justerare
Yaldez Oussi och Samira Barmano
§ 3 Utvärdering av utbyte med den turkiska föreningen i Istanbul
Positivt
- Intressant och viktigt att knyta kon5takter med assyriska kvinnor i Turkiet
- Hade mycket att lära av varandra
Negativt
- AKF hade inte tillräckligt med information och inte delaktiga i planeringen.
- Stora brister vad gäller kost och logi och mötesmöjligheter
Mötet diskuterade ett vidare samarbete med de assyriska kvinnorna i Turkiet i projektform.
För att detta ska genomföras behöver AKF knyta närmare kontakt och få mer information om
förhållandena för kvinnorna därnere.
§ 4 Projekt
Afamia rapporterade hur det går i projektet. Ninwe Dallalchi anställd på 30 % för att
arrangera seminarier och annat som krävs för projektet. Berolin Deniz anställd heltid from
1/10 – 31/12 för att göra kartläggningen. Förslag på datum till det första seminariet – 11-12
nov, 18-19 nov, 2-3 dec.
UNIFEM
Samira G föreslår att AKF arrangerar 8 mars i Assyriska föreningen i Norsborg i samarbete
med UNIFEM och Röda Korset nästa år. Samira G ansvarar för planering av denna
verksamhet och återkommer till styrelsen med mer information för att därefter fördela
ansvaret.
ABF
Bidrag för veckoslutskursen i Marieborg april har ännu inte kommit in. Yildiz och Afamia
undersöker saken. Afamia ansvarar för att AKF blir medlemmar i ABF.

Årsmöte
Mötet beslutade datum för AKF:s årsmöte den 10 mars 2007 och diskuterade två alternativ för
plats: assyriska föreningen i Tensta eller i Linköping. Till nästa möte undersöker vi intresse
och möjligheter i dessa föreningar och därefter beslutas det om platsen.
Verksamhetsrapport
Aznif har samlat in det mesta av materialet och ansvarar för att sammanställa det.

Ekonomi
20 000 kronor bidrag från ARS
450 000 bidrag från Kammarkollegiet
Kvitton skickas till kassören, som sedan sätter in pengarna på kontot.
Aznif kontaktar Ninos Turgay om att knyta upp honom som revisor till AKF.
30 års jubileum Turabdin
AKF inbjudna till jubileet den 9 september och representeras av Aznif och Afamia.
30 års jubileum assyriska föreningen i Norrköping
AKF inbjudna den 14 oktober
Nästa möte med valkommittén
Nästa möte den 7 oktober kl 11.00 på kansliet i Södertälje. Valkommittén bjuds in för att
diskutera årsmötet. Afamia mailar ut kallelsen till valkommittén.

