AKFs styrelsemöte
Datum: 2010-01-30
Plats: AKF Kansliet, Södertälje
Närvarande: Sema, Nahrin, Afamia, Ninva, Meryem, Semira, Behiye och Heyam.
Frånvarande: Kima, Helena, Sara.
§1 Mötet börjar med att Afamia välkomnar alla och med att styrelsen planerar in möten för
resten av året. 20 mars kl. 12 i Norrköping, 8 maj kl. 12 i Södertälje, 7 augusti kl. 12 i
Göteborg, 18 september kl. 12 i Södertälje, 13 november kl. 12 i Norrköping.
§2 Går igenom dagordningen.
§3 Förbundssekreterare Heyam presenterar sig själv.
§4 Arbetsgrupper
Styrelsen bildar arbetsgrupper för de pågående projekten, vi diskuterade att vi även kan ta
hjälp av folk utanför styrelsen för att genomföra arbetet.
•

Hemsidan: Vi bör utveckla hemsidan ännu mer, vi har ej nått vårt mål. Utveckla
det tekniska (forum/chatt) och skapa en redaktion som kontinuerligt skriver
artiklar som berör kvinnor. Det ska komma upp en ny diskussionsartikel en gång i
veckan. Vi måste därför hitta skribenter, binder ett kontrakt och de kan få lite
ersättning. Sema tycker inte att vi skall ge dem ersättning då det är idealt arbete, vi
skall inte vänja folk vid pengar. Resten av styrelsen instämmer i att vi bör ej
ersätta med pengar, men det kan ändå vara en lösning till att skribenterna kvarstår
en längre period. Vi diskuterar pengafrågan framöver, vi börjar med att hitta
skribenter och om de visar att de är duktiga men har svårt att finna tid då kanske vi
kan sponsra dem med lite ersättning. Medlemmar i arbetsgruppen är Sema och
Afamia. Heyam är den som håller kontakten med Mattias och ansvara för
genomförande av arbetet.

•

Kompetensutvecklingsprojekt: mål att utveckla kvinnor så att de tar större plats i
föreningslivet. Arbetsgruppen: Nahrin är sammankallande, Maryam och Sara.
Göra en veckoslutskurs i Väst Sverige och sedan följa upp detta på något sätt.
Uppföljningsveckoslutskurs ex i Marieborg i Maj (15) eller 22, en stor gemensam.
Nahrin tar kontakt med Sara för att se om hon vill vara med i gruppen. Utvärdering
bör göras i slutskedet.

•

Internationell konferens: samla kvinnoorganisationer från olika delar av världen
för att prata om hur läget är för de assyriska kvinnorna i olika länder. Konferensen
kommer att innehålla föreläsningar och grupparbeten med alla deltagare. När 1617 eller 23-24 oktober 2010 Plats: Norrköping eller Stockholm. Arbetsgruppen:
Sema (sammankallande), Semira, Bahia, Afamia och Maryam.
Förbundssekreteraren Heyam ansvarar för genomförandet av arbetet.

§5 Ekonomi
Bahia redovisar hur vår ekonomi är i dagsläget. Vi beslutar att avsluta konto hos ARS.
Assyriska kvinnoförbundets konto, nr: 6026 0662 2565. Organisationsnr: 802007-5266.
Plusgironr: 662356-5.
§6 Information om mötet i Göteborg med ARS och AUF
Nahrin informerar. Afamia informerar också lite om mötet hon har haft med de andra
förbundens ordförande. Styrelsen diskuterar att samarbete mellan förbunden är viktig
framförallt för att inte kollidera med varandras verksamheter och för att stöd av varandras
resurser. Styrelsen är överens om att vi inte har så mycket ekonomiska resurser för att stödja
lägergård och webb-tv. AKF menar att vi i stället bör satsa på något mindre till att börja med,
som att köpa gemensamma lokaler för de 3 förbunden och samla våra resurser där.
§7 Den internationella kvinnodagen – 8 mars
Styrelsen beslutar om att sponsra föreningarna med 1 000kr, Heyam informerar föreningarna.
I gengäld vill vi ha bilder och artikel. De bidrag som ges till föreningarna skall vara
öronmärkta till projekt/verksamhet för kvinnor.
§8 Övrigt
• AKF har fått mail från Svante Lundgren & Afram Barryakoub som ansöker om
bidrag till en bok om Assyrier. Styrelsen beslutar att bidra med 3 000 kronor. Sema
ska först ta kontakt med Afram för att få mer information.
• Naum Faik-dagen i Linköping. Heyam undrar om hon skall avboka bussen från
Stockholm då två personer bara har anmält sig. Styrelsen tycker att vi avbokar.
Bussen från Göteborg är redan avbokad då ingen har anmält sig.

