
AKFs styrelsemöte 

Datum: 7 november 2009 

Plats: AKF Kansliet, Södertälje 

Närvarande: Kima, Sema, Afamia, Bahia, Aznif och Meryem. Frånvarande: Samira, Sara, 
Ninve, Helena och Nahrin 

§ 1 Mötet börjar med att Afamia välkomnar alla. 

§2 Information 

• Ungdomsstyrelsen har beviljat oss 235 000 kr till den Internationella 
Kvinnokonferensen. 

• Angående organisationsbidrag har vi inte fått något svar ännu. 
• Veckoslutkurs: Den 2-3 oktober anordnade AKF en utbildning i föreningskunskap, 

ledarskap och kommunikation på färjan Cinderella. Bra och intensiv och enligt 
utvärderingen väldigt uppskattad. 

• Kulturafton: På grund av missförstånd måste vi bli bättre med planeringen till 
kommande aktiviteter. Vi får hänvisa till personen som är ansvarig. AKF har 
arrangerat en kulturafton den 9 oktober i Norrköping och en kulturafton den 24 
oktober i Assyriska föreningen i Tensta. Sema kommer att kontakta Nahrin angående 
kulturafton den 14 november i Assyriska föreningen i Västra Frölunda. 

• Afamia kontaktar Sara för att planera in en veckoslutskurs under våren nästa år i 
Jönköping istället för Göteborg p g a för få anmälningar i Göteborg. 

• Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 27 september: Afamia och Berolin 
medverkade på Bok- och Biblioteksmässan med AKFs bok ”Jämställdhet här och nu”. 
De pratade om AKFs arbete med jämställdhet inom föreningslivet utifrån boken som 
AKF tagit fram. Det gick väldigt bra och de hade ett 20-tal åhörare. 

• Sema informerar att hon inte blir kallad till ARS möten. Aznif tar med frågan till  
nästa ARS möte. 

• Afamia föreläste om boken ”Jämställdhet här och nu” i Järfälla förening den 6 
november. Det gick väldigt bra, bra dialog och diskussion. 

• Kassarna har kommit, försäljningspriset är 30 kronor. 
• Arbetet med hemsidan pågår fortfarande. Mattias Duru arbetar vidare med en hel del 

tekniska detaljer som behöver förbättras och forumet som förhoppningsvis blir klart 
efter jul. Styrelsen behöver arbeta mer på att hitta skribenter och själva skriva för  

 

 

 

 

 



hemsidan om olika ämnen som berör assyriska kvinnor. Den nya  
förbundssekreteraren ska dessutom vara duktig på att skriva och uppdatera hemsidan,  
viktigt att den personen är kreativ, initiativtagare och självgående. 

§3 Beslut 

• AKC gör en insamling av böcker och material som de ska skicka till olika 
organisationer och kyrkor i hemlandet genom Assyrier utan Gränser. AKF har  
bidragit med en kartong CD-skivor. 

• NAWLO har skickat in en ansökan om bidrag till att ställa ut på MR-dagarna. 
Styrelsen beslutade att vi inte kan ge bidrag. Afamia kontaktar ARS ordförande  
och tar upp frågan om att erbjuda NAWLO att bli ett utskott till ARS, AUF och  
AKF där alla förbunden årligen avsätter en viss summa för deras aktiviteter. 

• AKF har sponsrat AFF med 5000 kr. 
• AKC har också gått ut med en fråga om AKF vill ingå i en kommitté för Zafarans 

kloster. AKF har beslutat att vi ej kan ingå i kommittén, men vi hjälper till om det 
behövs. Även Södertälje kommun har gjort en förfrågan om AKF är intresserade  
av att stå med som samarbetspartner i en projektansökan som handlar om att  
samarbeta med biskop Saliba Özmen i Zafaran kloster i sydöstra Turkiet. AKF  
har tackat ja till det och väntar på ett besked från kommunen. 

• En förfrågan om ett projekt på Södertälje sjukhus har inkommit. Det är ett projekt  
om bemötande av assyriska kvinnor (även kvinnor med annan nationalitet).  
Projektet innefattar allt från förståelse av språk och kultur till hantering av rädsla, 
sjukhusmiljön osv. Styrelsen har beslutat att vi är villiga att delta i projektet. Sema  
blir ansvarig från AKF. 

• AKFs förbundssekreterare slutar till sista december p g a graviditet. AKF har  
beslutat att lägga ut en ny annons för tjänsten på ARS, AUF och AKFs hemsida. 
Afamia tar ansvar för att skriva annonsen som ska läggas ut under vecka 46 och 
sista dagen för ansökan är den 30 november. Kima, Sema och Afamia ingår i 
rekryteringsgruppen.  
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