
 

 

Årsmöte/informationsmöte 2016 

19/3-2016 kl. 12.00-15.00 Inanna Familjeföreningen i Botkyrka 

1. Mötets öppnande görs av Nursel Awrohum 

2.Aygul Aho valdes som ordförande 

3. Hulya Gursac Sinemli valdes som sekreterare  

Ayfer Rhawi och Janet Barhanna valdes som justerare 

4. Dagordningen fastställdes av Aygul Aho 

5. Dinkha Elia ordförande i Inanna (KÄRLEKENS GUDINNA)familjeföreningen berättade om deras 

verksamhet i föreningen. De har mkt aktiviteter från att göra fågelholkar som man placerar ute i 

Botkyrkas vackra skogar, sommarläger i Flen, lördags samt söndagsaktiviteter som att måla, tillverka 

reflexfåglar och lampor/lampskärmar med assyriska symboler) etc. 2 år i rad fick Inanna  

Familjeförening  Assyriska Ungdoms Förbundets pris för Årets förening. De har inget kortspel i förening.  

6. Nursel Awrohum går igenom verksamhetsberättelsen och i år lades det mycket vikt på "Seyfo" 1915. 

AKF bjöd Gabriella Younan författarinna och forskare till en föreläsning och konstutställning i ABF-huset i 

Stockholm. Samira Iliya fick i uppdrag av AKF att måla några tavlor med Seyfo motiv. Hon målade 8 tavlor 

därav 1 tavla köptes av AKF.  

Ett projekt som ska vara i 3 svenska storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö med Kvinno-Sios(  

paraplyorganisation för invandrarkvinnor. Tema "Kriget och de glömda kvinnorna" gjordes med 

utställning av Samira Iliya konst, inramade affischer om "Seyfo 100 år"och föreläsning av författarinnan 

Anna Melle som blev en succé i ABF huset i Stockholm med mycket engagemang av Hulya Gursac Sinemli 

och Nursel  Awrohom. Utställningen gjordes i Göteborg där Linda Aydin och Seide Garis som pratade 

om sin farmor under "SEYFO" och de inramade affischerna om "Seyfo 100 år" irriterade den turkiska och 

grekiska kvinnoförbunden.  Vi fick inte ha de inramade affischerna i Malmö för att turkiska förbundet 

hotade med att gå ur SIOS och vi ställde ut. Turkiska förbundet såg det som politiskt propaganda och att 

det var mot Sios stadgarn enligt dem.  Behiye Poli som är med i stora SIOS ska ta upp frågan till 

styrelsen där. 

Internationella kvinnodagen firades i Södertälje kulturcenter med 3 kvinnor som berättade om sina 

framgångar och nedgångar. 



Tävlingsbidrag utlystes där Assyriska föreningen i Stockholm med sin NO försök och Assyriska 

föreningens kvinnosektion i Södertälje med "Läsa för integration" vann var sin pris. 

7.Elizabet Birol gick igenom det ekonomiska läget och allt är i sin ordning. 

8. Kvinnoläger kommer att äga rum den 17-19 juni på kloten i Örebro uppmanar att man föreningsvis 

anmäler 5 platser/förening fler i mån av plats. 

Kvinnokonferens i EU- parlamentet i Bryssel 29 sept.-2016 ordförande i varje kvinnoförening bjuds på 

kost och logi av AKF och resp. förening står för flyg. Andra är även välkomna att delta men står för alla 

kostnader själv. Gäster från Irak, Syrien, Turkiet och EU-parlamentet kommer att delta. 

Assyrisk sommarfestival kommer att anordnas 20 aug. 2016 vid Maren i Södertälje med aktiviteter. Varje 

förening kommer att få 5000 kr för att ha någon slags aktivitet som måste vara seriöst. Ev Linda George 

sångerskan kommer att uppträda inget klart i dagsläget man kommer att återkomma med mer info. 

senare. Dinkha Elia hade ett bra förslag med att flytta festivalen till Hågelby parken i Tumba pga bättre 

säkerhet mera parkering mer grönska. Nursel Awrohum skulle ta upp frågan med AUF och ARS.  

Nursel Awrohum gick igenom den nya hemsidan som är www.assyriskakvinnoforbundet.se och hon 

uppmanade att gå in på facebook dela gilla och bjuda in alla man känner " ju fler vi är desto starkare och 

större blir vi" 

Som förening ska man gå in och söka bidrag och skicka in text och bild på aktiviteter man gör i sina 

föreningar  ( max en sidor text och 2-3 bilder.) 

Till slut så fick Zekiye Cansu som är aktivist och jobbar på Amnesty Internationell talan. Zekiye vill ha 

hjälp med en namninsamling som hon vill ha till den 3/4 på fotbollsarenan kl. 18.00 i Södertälje på 

matchen AFF- Dalkurd för Gabriel Moshe som är politiskt fängslad i Syrien. 

9. Aygul Aho avslutar mötet och tackar Inanna familjeförening för lunchen och deras generositet att få 

vara i deras fina lokaler. 

Sekreterare  

Hulya Gursac Sinemli 

Hulya Gursac Sinemli 

Justerare    Justerare  

 

   

 

Ayfer Rhawi    Janen Barhanna 

http://www.assyriskakvinnoforbundet.se/

