Styrelsemöte AKF
Plats: AKF:s Kansli i Södertälje
Datum: 2009-01-24
Tid: Kl 11:00 – 17:00
Närvarande: Behiye, Sema, Afamia, Samira G, Kima, Ninve
Frånvarande: Janet, Meryem, Samira T.
§1 Afamia öppnade mötet med att välkomna alla.
§2 Till mötessekreterare valdes Behiye.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Årsmötet
Styrelsen föreslår ändring av formulering i stadgarna. I de nuvarande stadgarna står det att
AKF ska hålla årsmöte varje år, vilket vi inte gör. Vi har årsmöte vartannat år och däremellan
informationsmöte. Därför föreslår styrelsen att vi ändrar så att det i stadgarna står att AKF
håller årsmöte vartannat år. Afamia har formulerat ett förslag på motion till årsmötet om att
ändra i stadgarna. Mötet godkände förslaget om motionen till årsmötet se enligt bifogad
bilaga till protokollet. Mötet beslutade även om riktlinjer för AKF:s verksamhet 2009-2011.
Inför årsmötet den 7 mars i Göteborg beslutades följande att:
• AKF står för all förtäring under årsmötet.
• Afamia berättar om jämställdhet här och nu.
• Kima berättar om böckerna (lek, sång och dans).
• Samira G och Ninve Isik berättar om sommarlägret.
• Sema och Samira T berättar om hemlandsresan.
• Behiye berättar om starten av hemsidan.
• Meryem berättar om samarbetet med ABF och ARS.
§ 4 Marknadsföring av boken Jämställdhet här och nu
Afamia informerade om att Berolin har börjat göra en lista över externa organisationer som
ska få boken. Några organisationer som redan fått boken har hört av sig och talat om att boken
är väldigt bra. Hon ska även göra en lista på alla ordföranden, kassörer och ordförande för
kvinnosektioner och huvudstyrelser i våra lokala föreningar. Det är viktigt att vi sprider boken
till våra medlemmar så att de får nytta av den.
Sen tidigare möten har styrelsen pratat om att ha en bokrelease för att marknadsföra boken.
Mötet förslog den 22 februari -09, kl 16:00 – 18:00 i Café Ishtar i Assyriska Kulturhuset i
Södertälje. Flera personer har blivit tillfrågade att hålla tal på festen bl a Mona Salin, Brigitta
Olsson, Anna Nilsdotter ordförande från Amnesty, Paki Holvander (mångfaldsansvarig i
Södertälje Kommun). Hittills har följande personer tackar ja; Birgitta Olsson, Anna Nilsdotter
och Paki Holvander. Bjuda in alla lokalföreningar. AKF bjuder på fika.
§ 5 Marknadsföring av boken Assyriska favoriter
För att marknadsföra boken så ska AKF ha en liten sammankomst för boken (bokrelease).
Mötet beslutade söndagen den 15 februari kl 16:00 – 18:00 i Assyriska föreningen i Norsborg.
Det behöver inte vara så mycket på programmet. Detta är förslaget. Kima inleder med att
berättar om boken, sedan skall följande finnas på programmet; dans av dansgruppen, leka en

lek ur boken, samt sång av våra sångare; Aboud Zazi, Habib Musa och Ablahad Lahdo. AKF
skall bjuda in de till sammankomsten. Sema tar på sig att kontakta sångarna. Föreningen
bjuder på fika.
Mötet har beslutat att de lokala föreningarna får köpa boken till ett pris av 130kr/bok men att
de ska sälja boken för 150 kr. Mötet har beslutat att ge dansgruppen en bok var som tack för
att de ställt upp.
§ 6 Hemsidan
Afamia informerade om hur arbetet med AKF:s hemsida har fortskridit. Information om AKF
ska finnas färdig på hemsidan i mars, samt lite information om våra lokala föreningar.
Chattforumet kommer inte att vara klart i mars men den blir klar till senare under året.
Det behövs någon bild till hemsidan. Sema går igenom bilderna i arkivet och ordnar med
några bilder.
§ 7 Anställd till AKF:s kansliet
Afamia informerade om vikten av att ha en visstidsanställd/projektanställd på AKF:s kansliet.
Styrelse tycker att det är viktigt med någon som kan sköta det praktiska på kansliet och även i
framtiden söka projekt. AKF annonserar på Hujådås hemsida om en deltidsanställd.
Senaste ansökningsdagen till tjänsten är 13 februari. Tillträde omgående. Afamia ordnar med
annonsen och tar fram arbetsbeskrivning för den anställde.
§ 8 Övriga frågor
• Sema tar upp ett beslut som AKF tagit tidigare om att ge till lobbyverksamheten i
Bryssel och till Syrien för att köpa datorer till ungdomarna. Mötet beslutade att ge
bidragen omgående.
• Samira G informerade om att Unifem firar internationella kvinnodagen med temat
Hiv/Aids.
• Mötet beslutade att skicka en motion från AKF till alla lokalföreningar om att lägga
till i sina stadgar på årsmöten, att alla kvinnor från 15 år och uppåt, automatiskt blir
medlemmar hos AKF när de blir medlemmar i sina lokala föreningar. Afamia
formulerar motionen och skickar den till Behiye, som ansvarar för att alla föreningar
får motionen.
§ 9 Ekonomi
Sema informerade om att ekonomin ser bra ut.
§ 10 Nästa möte
Den 22 februari klockan 14:00 i Assyriska Kulturhuset.
§ 11 Mötet avslutat
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

