
Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte 
 

Datum: 2007-03-10 
 
Tid: 11.00 - 16.00 
 
Plats: Assyriska Mesopotamien Kulturcenter i Linköping 
 
Närvarande: se bif. 
 
1§ Ordförande Yildiz Oussi förklarar mötet öppnat med att hälsa alla deltagare välkomna. 
 
2§ Mötet buslutar att kallelse till årsmöte har skett stadgeenligt och här beslutmässigt. 
 
3§ Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet. Ett tillägg gjordes på dagordningen  
med punkt 10 – Medlemsavgift. 
 
4§ Val av mötesfunktionärer 
Mötet valde Yildiz Oussi till årsmötesordförande och Aznif Demir till Sekreterare. Till 
protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Suheyla Aslan från Södertälje och Sonya 
Akcan från Norsborg. 
 
5§ Närvarolista 
Föreningsombuden ropades upp och röstlappar delades ut. Även gäster presenterades.  
Inbjudna var ARS och AUF. Saed Gharzani från ARS tackade för inbjudan och gav 
lyckönskningar på mötet och kommande styrelse. Han passade även på att uppmana  
kvinnorna att engagerade sig i det kommande ROM mötet. Yildiz Oussi passade på att tacka 
Abboud Ado, representant för ARS, för ARS, för den hjälp han bistått med under styrelsens 
mandatperiod. 
 
6§Röstlängd 
Fastsällandet av röstlängd skedde genom en uppläsning av deltagarnamnen, varvid 
protokolljusterarna, tillika rösträknare, delade ut röstkort. Röstlängden fastställdes till 32  
röster. 
 
7§Verksamhetsberättelse 
Aznif Demir gav en översiktlig presentation av verksamhetsberättelsen för 2 år med betoning 
på två stora aktiviteter, nämligen Tysklandkonferensen samt projektet Jämställdhet NU! 
Sema Arslan, som har suttit som kassör i styrelsen, gav en sammanfattning av ekonomi och 
resultatrapport. Afamia Maraha gav en mer detaljerad redovisning av projekt Jämställdhet 
NU! 
 
Förslagen var många under mötet. Bl a att föra jämställdhetsprojektet till föreningarna, där man 
kan göra samma analys på lokalnivå. Ett annat förslag var att reaktivera föreningar som  
har varit passiva länge och som inte heller finns närvarande vid årsmötet. 
Elisabeth Nison påpekade att en utveckling av ett assyriskt EU-förbund är önskvärd. Då  
denna punkt finns som en av riktlinjerna för kommande styrelse förde inga vidare  
diskussioner i ämnet. 
 
8§ Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 



Årsmötet godkände revisionsberättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9Riktlinjer för kommande styrelse 
Förutom de riktlinjer som har satts (se bilaga) kom det ytterligare 2 förslag till kommande 
styrelse. Det första var att man skulle återuppta utskottarbetet för att vidhålla kontakten med 
lokalföreningarna. Det andra förslaget gällde AKFs självständighet, att fortsätta och utveckla 
det arbetet. Detta förslag lades till riktlinjerna efter ett beslut från årsmötet. 
 
10§ Medlemsavgift 
Afamia berättar vad ett medlemskap i AKF innebär samt poängterar vikten av medlemmar för 
utvecklingen i självständighetsprocessen. Ett brev kommer att skickas ut till respektive  
förening föranmälan av kvinnliga medlemmar från 15 år och uppåt. AKF behöver större 
respons från lokalföreningen och dess kvinnosektioner. 
 
11§Val av förbundsordförande samt vice ordförande 
Förslag till kommande styrelse lades fram av valberedningen. Som ordförande framfördes 
Afamia Maraha och till viceordförande posten presenteras Meryem Demirel.  
Årsmötet godkände dessa förslag. 
 
12§ Val av ledamöter (5pers) 
Förslag från valberedningen lades fram enligt följande: 
Samira Touma – Stockholm 
Sema Arslan – Södertälje 
Samira Georgeo – Norsborg 
Shamiram Afrem – Jönköping 
Behiya Poli – Norsborg  
 
Shamiram Afrem tackade för förtroendet med lämnade sin post vakant till andra villiga. Ninwe 
Isik, Västra Frölunda, tackade ja istället. 
 
Förslagen godkändes av årsmötet. 
 
13§ Val av suppleanter (3 pers) 
Förslag från valberedningen lades fram enligt följande: 
Kima Iskanter – Södertälje 
Raja Zeitoun – Jönköping  
Janet Barhanna – Linköping 
 
Förslagen godkändes av årsmötet. 
 
14§ Val av Revisorer 
Förslag från valberedningen lades fram enligt följande: 
Aznif Demir – Norsborg 
Rahel Poli – Tumba 
 
Förslag godkändes av årsmötet som även godkände att kommande styrelse beslutar vem dom 
väljer att ta in som auktoriserad revisor. 
 
15§ Val av valberedningsledamöter  
 



Förslag från valberedningen lades fram enligt följande: 
Yaldez Oussi – Södertälje 
Meryem Ablahad – Linköping 
Samiran Barmano - Jönköping 
 
16§ Avslutande av årsmötet 
Yildis Oussi tackar årsmötet och valberedningen för ett gott samarbete under det gångna året. 
Afamia Maraba tackar årsmötet för förtroendet. Som tack delar valberedningen ut muggar med 
AKFs loggo till avgående styrelse samt till kommande.  
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