AKF:s styrelsemöte
Datum: 090607
Plats: Assyriska föreningen i Linköping
1§ Mötet börjar med att ordförande välkomnar samtliga och går igenom dagordningen
2 § Kanslist/förbundssekreterare
Afamia rapporterar hur läget är, hon har pratat med Gippa Poli och förklarat vad hennes
arbetsuppgifter kommer att vara och Gippa är intresserad av tjänsten. Gippa är positiv till det
Afamia har informerat henne om. Börjar med 5 månader. Sedan får vi se om det finns
ekonomiska möjligheter att fortsätta. Afamia skall skriva ett avställningsavtal med henne om
visstidsanställning på halvtid. 18 000 kr för heltidstjänst. Om Gippa har möjlighet att söka
ekonomiska bidrag i större mängder så kanske det finns möjlighet till löneförökning eller fler
timmar. 1 augusti till 31 december.
3 § Trycksaker
1 000 st. Kassar kommer gå på 30 000 kr. försäljningspris 30 kr st. Kommer använda
kassarna som marknadsföring och ge dem som gåvor vid olika tillfällen.
Broschyren Afamia visar ett ex. som vi i styrelsen ger nya förslag på ändringar för det ska bli
bättre. Dessa för att ge ut till exempelvis externa organisationer som marknadsföring. 1 000st
kommer kosta ca 4 000 kr.
4 § Hemsidan
Afamia informerar om hemsidan. Hon har lagt in all information, historia m.m. Bilder på
styrelsen skall föras in. Bredvid bilden namn och citat från individen.
Bygger upp ett forum för Chat. Även ett forum för att kunna visa video konferenser. En
kalender skall visas på start sidan där man kan se olika föreningars och AKF:s aktiviteter.
Annonser? För kvinnliga företagare. Afamia skall kolla upp det. För att supporta kvinnliga
företagare.
5 § Kulturaftnar
Sema informerar om detta. Hon har pratat med Elisas Zazzi och Ablahad Lahdo. Vi satsar på
att utföra detta i Göteborg, Norrköping och Stockholm. Vi har möjlighet att betala ca 5 000 kr
till sångaren för varje uppträdande plus hans resor. Elias som ska prata om musikens historia
har ej gett sitt pris, AKF ska lägga fram ett förslag på 2 000. Sema skall prata med honom om
detta . Vi får finna musiker i varje stad.

Norrköping 19 sep är ett exempel, 3 oktober i Stockholm är ett exempel, Bahia skall ta
kontakt med Södertälje förening för att göra detta gemensamt. Göteborg återkommer med
datum.
6 § Veckoslutskurser
För aktiva personer som har ett förtroendeuppdrag i assyriska lokalföreningar.
80 000 kr skall gå till utbildningarna och ca 30 000 kr för arvode osv. För 4 st.
veckoslutskurser, exempel att uppföljningen blir i billigare i form av att det görs i
föreningarna.
Samira redovisar en offert till Riga för 20 personer ca 2 000/per person, ink. Mat och
konferens rum i 6 h. 25 sep. Detta blir dyrt, så Samira skall kolla nya ställen, ex kursgård och
kolla upp nya alternativ som att hålla det i en förening och sedan gå ut och äta middag på
restaurang.
Till Mariehamn en natt är billigare.
Sara redovisar förslag om offert i Göteborgs område.
För att gå vidare i detta väntar vi på att få exakt summa från Bahia om hur mycket vi har att
röra oss med först innan vi planerar vidare.
7 §Hemlandsresan
Våren 2010. 28 mars- 3 april i Irak finns ett program klart.
Afamia redovisar en plan för detta, de som känner sig oroliga över att åka till Irak, behöver ej
komma med, man kan möta upp varandra i ett annat land.
Afamia har tagit kontakt med två politiker och de visar intresse. Två journalister kan också
komma med. Afamia fortsätter rapportera vidare om resan och gör klart planen för hela resan.
8 § Vårruset
Alla tycker att det var lyckat och är nöjda. Norrköping 6 st. kvinnor. 25 st. i Stockholm,
Göteborg 14 st. T-shirtarna var fina, men de kan förbättras vår AKF logga fattades. Trevlig
verksamhet.
9 § Ekonomi
• Bahia, Sema och Afamia skall gå igenom detta snarast för att se hur vi skall fördela
ekonomin för framtiden och för vår planering.
• Styrelsen har givit 10 000 kr i gåva till Syrien/de behövande.
• 1 000 kr till Biskopen som kom från Mirde. Gäva.
• 3 000 kr till Biskopen i Södertälje i med invigning av nya kyrkan. Gåva.

•

Arvode till Afamia bör betalas ut snarast, för hennes arbete med hemsidan.

10 § Övrigt
Hanna Melle undrar om vi vill köpa hennes böcker om Seyfo. Styrelsen beslutar om att vi
inte kan göra det eftersom vi inte har resurser för det. Vi kan dock marknadsföra henne på vår
hemsida. Vi kan återkomma till henne om vi har en verksamhet som hon kan komma och sälja
sina böcker på.
Bok och biblioteksmässan i GBG, Nawlo har hand om detta. De skall uppmärksamma vår bok
Jämställdhet här och nu, de ansöker om bidrag om 20 000 kr för detta. Vi kan bidra med
mindre summa om 3 000 kr.
AKF vill ej bidra till pjäsen som Södertäljeföringen skall ordna, eftersom de använder fel
namn på språket (suryoyo) i pjäsen, istället för assyriska.
11 § Mötet avslutas

