
 

 

 
                   Assyriska Kvinnoförbundets Årsmötesprotokoll 

2003 
 
 
 

Datum: 22 februari 2003 
Tid: kl 12.00 
Plats: Assyriska Turabdinföreningen j Jönköping 
 
§1. Mötets öppnande 
 Ordförande Elisabet Nison öppnade årsmötet och välkomnade de 
 Närvarande delegaterna till AKF´s årsmöte 2003. 
 
§2. Årsmötets stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt 
 Mötet fastställdes vara stadgeenligt utlyst.  
 
§3. Val av mötesfunktionärer 
 Till mötesfunktionärer valdes följande personer: 
 
 Mötesordförande; Anna Mella 
 Mötessekreterare: Meryem Abdulahad 
 Justerare: Seyde Barkamo och Meryem Demirel 
 Rösträknare: Seyde Barkamo och Meryem Demirel 
 
§4. Fastställande av förslagen dagordning 
 Dagordningen godkändes och fastställdes enligt den utsända 
 dagordningen. 
 
§5. Fastställande av röstlängden 
 Röstlängden fastställdes till 35 
 
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
 Ordförande Elisabeth Nison presenterade i korthet AKF´s 
 Verksamhet för det gångna åren. AUF´s representanter Ibrahim 
 Staiffo och Jaklin Chaba presenterade integrationsverkets projekt 
 som AKF och AUF tillsammans arbetar för de kommande året. 
 
 
 
 



 

 

 
 Förbundets ordförande Simon Barmano berättade lite kortfattat  
om ARS´s verksamhet och betonade att samarbete är av 
 stor vikt 

 
§7. Fastställande av riktlinjer för AKF´s verksamhet 
 1. Det beslutades på årsmötet att bilda 3 utskott – distrikt på prov 
 under de två kommande åren. 
 2. Meryem Demirel upplyste om att få underlag till att göra en bok 
 om gamla hemlandssagor för barn och om seder och bruk samt om 
 kvinna genom tiden- De gångna 100 åren. 
 3. Förslag att AKF-styrelsen som blev tillsatt skulle börja med att 
 arbeta för AKF´s självständighet. 
 4. Seyde Barkarmo föreslog att vi i AKF skulle främja integreringen 
 i det svenska samhället. 
 5. Det kom olika förslag om att AKF skulle ut i föreningarna, 
 informera och föreläsa om verksamheten och på så sätt väcka 
 intresse för den yngre generationen. 
 6. AKF har också som mål att kunna genomföra en 
 europakonferens för kvinnor under den kommande framtiden. 
 
§8. Val av förbundsordförande och vice ordförande 
 Till ordförande valdes Elisabeth Nison och till vice ordförande 
 valdes Yaldez Oussi, 
 
§9. Val av ytterligare ledamöter/suppleanter av förbundsstyrelsen 
 Följande personer valdes till ledamöter 

Raja Zeitoun 
Fehime Bargabriel 
Samira Gergeo 
Sema Aslan 
Meryem Demirel 
 
Till suppleanter valdes 
Maha Shamoun 
Atiya Bastay 
Leyla Shamoun 

 
 
 
 



 

 

 
§10. Val av valberedningen 
 Till valberedning valdes Meryem Abdulahad, Mary Yakob och Anna 
 Melle. 
 
§11. Övrigt 
 Att AKF uppmuntrar flera kvinnor att skriva artiklar i Hujådå och att 

AKF fortsätter att anordna veckolslutskurser. 
 
§12.  Avslutande av årsmötet 
  Mötesordförande Anna Mella tackade samtliga närvarande för visat 

 intresse       
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