Södertälj e 030329

Assyriska Kvinnosektionens Styrelsemöte
Närvarande:
Elisabeth Nison, Yaldez Oussi, Sema Arslan, Meryem Demirel, Raja Zeitoun, Laila
Shamoun, Samira Georgeo, Maha Chamoun
Frånvarande:
Atiya Bashtay, Fahima Bargabriel
Ordförande Elisabeth Nison välkomnar alla till dagens möte, och läser upp
dagordningen.
Dagordning:
1. Ansvarsfördelning bland styrelsemedlemmarna.
2. Presentation av styrelsemedlemmarna.
3. Utskott
4. Valberedning
5. Kriget i Irak
6. Integrationsverkets projekt
7. Kontor
8. Information från olika verksamhetsmöten där AKF har deltagit
9. Besök till föreningar
10. Utvärdering av Pascals föreläsning
11. AKF:s framtid
12. Besök på syrianska konsulatet
13. Svenska kommittén för Assyrier (SKA)
14. Budget för 2003
15. Verksamhetsplanering för de kommande två åren

1 Ansvarsfördelning inom styrelsen
Ordförande: Elisabeth Nison
Vice ordförenade: Yaldez Oussi
Sekreterare: Maha Chamoun och Raja Zeitoun
Protokolljusterare: Yaldez Oussi och Sema Arslan
Kassör: Sema Arslan
Revisorer: Laila Shamoun och Meryem Demirel
Sema och Meryem får rätt att disponera innestående medel på AKF:s konto. Två
kopior av ett protokoll ges till båda så att de kan fullfölja det praktiska med att teckna
kontot.
Kontaktperson: Elisabeth Nison
AKF:s representant i Assyriska Riksförbundets styrelse: Meryem Demirel
Representant i Sveriges Kvinnolobby: Yaldez Oussi
Representant i INIFEM: Samira Georgeo
Representant i SIOS: AKF lämnar förfrågan till Nurcan Yonan. Svar lämnas vid nästa
möte.

2 Styrelsemedlemmarna presenterar sig för varandra

3 Utskotten
Yaldez Oussi och Elisabeth Nison ansvarar för utformningen av riktlinjer för
regionutskottens arbete.
Reseersättning och övriga kostnader för regionsutskotten ska, om så behövs,
finansieras av respektive Assyriska förening i landet. Information om detta ska gå ut
till alla Assyriska föreningar i landet. Till ansvarig för formulering och distribution av
Informationen är Yaldez Oussi.
Ordförande för de olika utskotten:
Västergötland: Raja Zeitoun
Östergötland: Elisabeth
Stockholm: Yaldez

4 Valberedningen
Förra Valberedningen begär 600 kr för utlägg för telefonsamtal. Styrelsen beslutar att
inte betala ut några telefonkostnader till förra valberedningen. Detta eftersom det inte
finns specificerade kvitton. En annan anledning är att alla medlemmar i
organisationen arbetar ideellt och ingen får betalt för utlägg för normala
telefonkostnader.
Valberedningens uppförande på årsmötet utvärderades. Styrelsen var överens om
olika fel som begicks från valberedningens sida under årsmötet. Fortsättningsvis ska
valberedningens arbete omfatta enbart förslag av lämpliga personer till nästa
förbundsstyrelse. Valberedningen får inte involvera sig i övriga punkter.

5 Kriget i Irak
Assyriska hjälpfonden arbetar med att organisera humanitär hjälp till behövande
assyrier i mellanöstern. För närvarande organiserar man humanitär hjälp till
Irakkriget. AKF bidrar med 5000 kronor till humanitär hjälp i Irakkriget.

6 Integrationsverkets projekt
AKF har tidigare fått 150 000 kronor för integrationsaktiviteter. Tillsammans med
Assyriska ungdomsförbundet ska vi utforma aktiviteter för detta ändamål. Till
ansvariga utses Raja Zeitoun och Laila Shamoun.

7 Kontor
Vi behöver ett eget kontor i Assyriska Riksförbundets lokaler. Meryem Demirel
kontaktar ARS om detta. Kontoret bör vara utrustat med dator med
internetuppkoppling.

8 Information från olika verksamhetsmöten där AKF har deltagit
AKF har fått fastställt två rösträttsberättigade ombud på ARS´s årsmöten.
Meryem Demirel rapporterar från ARS´s årsmöte. För detaljer se ARS´s
årsmötesprotokoll.

9 Besök till föreningar
Under kommande möten ska styrelsen ta upp punkten om besök på landets olika
Assyriska föreningar. Detta gäller i synnerhet de mindre föreningarna ut i landet.

10 Utvärdering av Pascale Ishos besök i Sverige
Det har kommit kritik från en del Assyriska föreningar i landet om bristfällig
information i samband med Pascales besök.
Vi tar lärdom av detta för att i framtiden bättre kunna organisera liknande aktiviteter.
Det ska dock även påpekas att besöket blev lyckat i en del andra Assyriska föreningar.
AKF har betalat Pascale Ishos:s flygbiljett från Tyskland till Sverige.

11 AKF:s framtid
Till ansvarig för arbete med AKF:s självständighet i förhållande till ARS utses Yaldez
Oussi.

12 Besök till Syriska konsulatet
AKF ska planera besök till Syriska konsulatet angående en andra hemlandsresa.
Ansvariga Yaldez och Elisabeth.

13 Svenska Kommittén för Assyrier (SKA)
Opinionsmöte 6 april för att lyfta fram Assyriernas situation i Irak. Samling kl. 13:30
på Sergels torg i Stockholm.
Den 16/5 arrangerar SKA välgörenhetsfest för behövande Assyrier i Irak.
Mötet avslutas kl 15:40 och de punkter på dagordningen (nummer 14 och 15) som
inte hanns med idag flyttas fram till nästa möte.
Nästa möte hålls i Norrköping söndagen den 1/5 kl 11:00
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