
 
        Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte 
 
Datum: 2005-03-05 
Tid: 11.30-17.00 
Plats: Assyriska Kulturföreningen i Norra Botkyrka 
Närvarande: Se bif. 
 
§1 Ordförande Elisabeth Nison förklarar mötet öppnat med att hälsa alla deltagare välkomna. 
 
§2 Mötet beslutar att kallelse till årsmötet har skett stadgeenligt och är beslutsmässigt. 
 
  §3 Mötesfunktionärer 
Mötet valde Ninwe Mara till ordförande och Aznif Demir till sekreterare. Till 
protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Christina Jacob från Södertälje och Atiya 
Koriya från Sollentuna 
 
           §4 Dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet. Ett förslag tillkommer om att 
föreningsrepresentanterna presenterar sig själv och den förening de representerar under  
punkt 7 i anslutning till AKF´s verksamhetsberättelse. 
 
 §5 Gäster 
Till årsmötet inbjöds Assyriska ungdomsförbundets styrelse samt Assyriska riksförbundets 
styrelse. Ninos Poli, nytillträdd ordförande för Ungdomsförbundet, och Aryo Makko, vice 
ordförande, hälsades välkomna till årsmötet. En kort presentation gavs om AUF:s nytillträdda 
styrelse samt den verksamhet man planerar att bedriva under det kommande verksamhetsåret. 
Här tackar Ninos Poli och Aryo Makko Assyriska kvinnoförbundets representation vid AUFs 
årsmöte, men riktar dock kritik mot representanterna för deras inblandning i  
tillvägagångssättet för AUFs årsmöte. Kritiken besvaras av Elisabeth Nison och  
mötesordförande avslutar denna punkt med att tacka AUFs och framföra lyckoönskningar till 
deras fortsatta arbete. En blomma framfördes av AKFs styrelse till Ninos Poli och Aryo 
Makko. Mötet hälsade även Rahel Hadodo, representant för Assyriska riksförbundet, 
välkommen. Rahel Hadodo tackar för inbjudan å ARS styrelses vägnar och lyckönskar AKF i 
sin fortsatta verksamhet. Mötet hälsar även Atiya Ammo från Syrien, Kamishli, välkommen 
som gäst vid årsmötet. 
 
 §6 Röstlängd 
Fastställandet av röstlängd skedde genom en uppläsning av deltagarnamnen, varvid 
protokolljusterarna, tillika rösträknare, delade ut röstkort. Röstlängden fastställdes till 22 
röster utan styrelsen inräknad. Totalt blev röstlängden 27 röster. 
 
 §7 Verksamhetsberättelse 
Inledningsvis fick representanterna för varje förening presentera sig själva och den 
verksamhet som respektive förening bedriver. Därefter skedde presentation av AKFs 
verksamhet enligt följande: 
 
 
7.1 Utskott  



 
-  Stockhom/Södertälje: Yildiz Oussi, sammankallare för utskottet, ger en presentation  
 av de ledamöter som sitter i utskottet och beskriver kort den verksamhet som har  
 bedrivits. (se verksamhetsberättelse) Hon framför även, i utskottets namn, en begäran
 av årsmötet att ta utskottsfrågan med stor seriositet eftersom den har visat sig vara till 
 stor fördel för samarbetet mellan föreningar och kvinnorna i de lokala föreningarna i 
 synnerhet. Här spelar även integrationsfrågan en viktig roll där utskotten har större 
 möjligheter att ta fasta på detta på lokal nivå. 
-  Östra Götaland: Elisabeth Nison, sammankallare för utskottet, presenterar ledamöterna

 och de verksamheter som har bedrivits. Till skillnad från Yildiz Oussi är hon kritisk
 till utskottsfrågan då man inte har lyckats lika bra som i Stockholm. En av orsakerna
 som anges är bristen på intresse och engagemang hos medlemmarna i de lokala
 föreningarna i Östra Götaland. 

-  Västra Götaland: Sammankallare Raja Zeitoun kunde inte närvara pga. sjukdom
 varvid Yildiz Oussi tog över och gav en kort presentation av utskottet. Västra 
 Götaland visade sig ha samma problem som Östra och även här var man kritisk till
 utskottsfrågan. Dock lyckades man anordna en veckoslutskurs i Jönköping som blev
 väldigt uppskattad hos deltagarna. Yildiz Oussi avslutar med att tacka Raja Zeitoun för
 sitt stora engagemang och vilja att driva ett utskott i Västra Götaland. 

 
7.2 Konferens i Tyskland 

 Sema Arslan presenterar kort hur AKF tog initiativet till en Europa konferens för 
assyriska kvinnor som ägde rum i Tyskland under augusti 2004. Man insåg efter 
konferensen att målet med att etablera ett Assyriskt kvinnoförbund i Europa krävde större 
bearbetning och förberedelser. Därmed utsågs istället kontaktpersoner från de olika 
länderna som kunde hålla kontakt med varandra och vidareförmedla olika aktiviteter och 
eventuellt även gemensamma aktiviteter längre fram i tiden. Ett förslag kom från Ninwe 
Maraha om att utse en kommitté som kan jobba för att engagera assyriska kvinnor i 
Europa. 

 
7.3 UNIFEM      
  Samira Gergeo, som idag sitter som AKFs representant vid Unifem, gav en presentation
  av organisationen och dess verksamhet. Då Unifem firar 60-årsjubileum i år innebär detta 
  att AKF kommer att vara representerade i programmet som kommer att hållas.
  Representanter från AKF kommer att vara Rahel Hadodo och Elisabeth Nison. Inbjudan
  till firandet har skickats till de lokala föreningarna i Stockholm. 
 
7.4 SIOS 

Chamiram Khouri sitter som AKFs representant i SIOS och gav under årsmötet en kort
 redogörelse för dess verksamhet. Då SIOS firar 20 år i år är varje medlemsorganisation
 inbjuden att presentera sin verksamhet under firandet som äger rum 20-21 maj 2005.
 Föreslagen representant för AKF är Sonya Aho. Ett nytt projekt som SIOS håller i 
handlar om jämställdhet. En inbjudan har skickats till AKF att delta. 

 
7.5 Ekonomisk rapport  
  Sema Arslan ger en sammanfattning av den ekonomiska rapporten. AKF har främst 

jobbat med projektpengar och har idag inga större summor att röra sig med. Något som 
ses som ett problem är att AKF jobbar med, förutom projekt pengar, något som kan ses 
som ett ”bidrag” från ARS då AKF är en sidoorganisation under ARS ledning. Ett 
självständigt AKF skulle kunna leda till en bättre och fastare ekonomiskt situation. 



   §8 Riktlinjer för AKF 
En genomgång av riktlinjerna öppnar för diskussion om hur dessa kan anpassas till AKF och 
dess framtida verksamhet (se verksamhetsberättelse sid.3). Följande tillägg och ändringar 
antogs av mötet 
 - Punkt 1: Att arbeta för ett självständigt AKF och utveckla riktlinjerna allteftersom 
  man når målet. 
 - Punkt 3: Att genom utvecklandet av en hemsida kunna nå en bredare publik samt 
  underlätta informationsflödet till medlemmarna. Här föreslås även utnyttja Hujådå
  bättre än man har gjort tidigare för att nå ut med information. Det bör även ske en 
  utveckling av samarbetet mellan de tre förbunden. 
 - Punkt 5: Här föreslås en ändring av formuleringen ”samt motverka 
  främlingsfientlighet och rasism”. Istället föreslås ”att öka medvetenheten hos kvinnor
  och arbete för en integration i samhället”. 
 
Elisabeth upplyste samtidigt om de kortsiktiga målsättningarna som inte kom med i årets 
verksamhetsberättelse, men som fanns med i förra, vilka är följande: 
 - Att verka för AKF:s självständighet 
 - Att stödja lokalföreningar i att arbeta fram projektplan som rör jämställdhetsfrågor och 
  ansöka projektmedel 
 - Att hålla god kontakt med lokalföreningarna 
 - Att vara initiativtagare till internationella samarbeten och konferenser och starta en 
  internationell kvinnoorganisation 
 
  §9 Självständighet 
Styrelsen lade fram förslag om att ansöka om registreringsnummer på Skatteverket och att 
kvinnor i samtliga assyriska lokalföreningar kan bli medlemmar i AKF. Medlemsavgiften 
föreslog till 1 krona per medlem och att ARS skulle betala detta för de föreningar som vill bli 
medlemmar då det är den enklaste lösningen rent praktiskt, men detta är undantagsfall för i år. 
Mötet diskuterade detta förslag och samtliga mötesdeltagare tyckte att förslaget är bra. Den 
kommande styrelsen får till uppgift att kontakta alla föreningsmedlemmar för att kolla vilka 
som är intresserade av att bli medlemmar. Nästa steg blir att ansöka om organisationsbidrag 
från Integrationsverket. Målet är att hinna göra detta under 2005. 
 
  §10 Valberedningen 
Meryem Abdulahad föreslog att de nominerade kort gav en presentation av sig själva och 
varför de ville sitta med i AKFs styrelse. Elisabeth Nison tackade Meryem för det arbete hon 
har utfört och det stora ansvar hon ensam har fått ta inför detta årsmöte. Därefter  
presenterades de nomineringar som inkommit och mötet beslutade att styrelsen ska begränsas 
till 7 ledmöter och 2 suppleanter. 
 
  §11 Val av ordförande respektiver vice ordförande 
Mötet valde Shamiram Khoury till ordförande, efter omröstning mellan henne och Yaldez 
Oussi som valdes till vice ordförande. 
 
  §12 Övriga ledamöter: 
Ledamöter som valdes in i styrelsen är: 
- Samira Gergeo, Sema Arslan, Rahel Poli, Afamia Maraha och Semiran Barmano. 
Suppleanter blev: Samira Touma och Aznif Demir. 
 
  §13 Val av revisorer: 



Mötet valde Katarina Karlsson (aukt. Revisor), Christina Jacob (ordinarie), Maha Shamoun 
(ordinarie) och Behiye Poli (suppleant) att företräda AKF som revisorer. 
 
  §14 Val av valberedning. 
Mötet valde Ninwe Maraha, Elisabeth Nison och Meryem Abdulahad till ledamöter i 
varlberedningen. Man beslutade även att tillsätta två suppleanter, Aygul Aho och Fehime 
Bargabriel, för att undvika liknande avhopp som medförde att Meryem Abdulahad tvingats 
arbeta själv med föregående års valberedning. 
 
  §15 Mötets avslutande: 
Ninwe Maraha tackade årsmötet och önskade den nya styrelsen en god och givande 
kommande verksamhetsperiod och förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
 
 Vid protokollet: 
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