
Medlemsmöte 25 februari 2006 i Jönköping 
Närvarande: se separat lista 
 
 1. Mötets öppnande 
Yaldez Oussi förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Inledningsvis presenteras 
AKF´s styrelse och därefter deltagarna. 
 
 2. Sekreterare 
Aznif antecknar under mötets gång. 
 
 3. Justerare 
Yaldez och Samira G välj till justerare. 
 
 4. Praktiska detaljer 
Semiran Barmano har ordnat med lunch och fika. Pauser kommer göras enligt dagordning. 
 
 5. AKF´s verksamhet 
Yaldez går igenom kortfattat det gångna årets verksamhet och därefter tar varje styrelse 
ledamot över och går igenom punktvis de olika verksamheterna. 
 
 6. Självständighet 
Kort info om den process som har skett under 2005. Nu äntligen är AKF självständiga och 
behöver etablera grund för fortsatt ekonomi och verksamhet. 
Mötet idag är till för att befästa självständighets idéen hos våra kvinnosektioner i Sverige 
samt ge inblick i vad detta kommer att innebära för den fortsatta verksamheten. Kontakten  
med ARS och AUF kommer att hållas genom samarbete vid olika gemensamma aktiviteter 
samt representation vid respektive förbunds möten. 
Denna fråga väckte även funderingar kring redovisningsskyldighet av kvinnosektionerna 
gentemot AKF. Detta kommer att skötas per automatik när föreningar gör en årlig redovisning 
av sina medlemmar, antal/ålder/kön etc. 
 
 7. ABF 
Lena Eriksson presenterade sig kort och den verksamhet ABF genomför samt kontakten 
mellan ABF och dess medlemsföreningar. 
 
 8. Unifem 
Samira Gergeo, som är AKF´s representant i Unifem sedan 7 år tillbaka gav en inblick vad 
Unifem står för och vilken verksamhet den bedriver. I år arrangeras Internationella 
kvinnodagen 8 mars, i Assyriska kulturföreningen i Norra Botkyrka. Ett samarbete mellan 
AKF och Unifem. 
 
 9. Kvinno-Sios 
Samira Touma ersätter Chamiram Khoury som representant vid Kvinno-Sios. Sedan 
Chamirams avgång har Samira inte erhållit tillräcklig information för att kunna sätta sig in i 
verksamheten. 
 
 10. 25 års jubileum 
Sema Arslan ger en redogörelse för jubileet som ägde rum den 4 december 2005i Kulturhuset  
i Södertälje. Samt bakgrunden till det nyinstiftade priset Årets Assyriska kvinna, som i år gick 
 



till Norma Bahe, Syrien, för sitt engagemang i sitt folk och speciellt den assyriska kvinnan i 
Mellanöstern som hon uppmärksammar genom utgivning av en assyrisk kvinnotidning. 
 
 11. Sommarläger 2005 
Sommaren 2005 hölls ett kvinnoläger i Vreten, Örebro. 35 assyriska kvinnor närvarade från 
hela Sverige och man fick många positiva reaktioner. AKF kommer att försöka anordna 
liknande läger årligen. 
 
 12. Assyrisk kvinnokonferens i Tyskland 
En sammanfattning gavs av Aznif Demir av Tyskland-konferensen som ägde rum i november 
2005 som en början till bildande av ett Europabaserat kvinnoförbund. En kort presentation 
gavs också av den konferens som kommer att äga rum i april i Norrköping. 
 
 13. Avslut 
En kort diskussionsstund hölls och många åsikter och förslag fick vädras. AKF har tagit till 
sig diskussionerna och kommer att ha dom i åtanke vid fortsatt verksamhet. Yaldez tackade 
alla som kunde närvara och förklarade mötet avslutat. 
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