Mötesprotokoll för AKF
Datum: Den 1 oktober 2005
Plats: Assyriska kulturhuset i Södertälje
Närvarande: Chamiram, Semiran B, Sema, Rahel, Yildiz, Samira G, Aznif och Nahrin.
§1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll och godkändes av samtliga ledamöter.
§3 Sekreterare
Mötet tilldelar Nahrin uppgiften att skriva protokollet.
§4 Justerare
Till justera utsågs Yaldez och Chamiram.
§5 Telefon
Chamiram har ordnat med telefonlinje till AKF:s kansli med eget nr: 08-550 88205 till en
kostnad av 1980 kronor.
§6 Veckoslutskurs
Chamiram menar att vi i föregående möte hade bestämt att vi skulle ha planeringsdag 22/10,
men efter mötet kom det fram att vi borde ha ordnat med veckoslutskurs redan i oktober.
Styrelsen beslutade att skjuta upp veckoslutskursen till nästa termin då vi har längre tid på oss
att planera innehållet. Mötet beslutade att inte anordna en veckoslutskurs.
§7 Självständighet
Nahrin redogör för vad som behöver ordnas för att AKF ska kunna söka organisations- och
verksamhetsbidrag. Det mesta är ordnat, Sema tar på sig uppgiften att kontrollera ekonomiska
frågor medan Chamiram och Semiran B fixar listan över kontaktpersoner.
§8 Planeringsdagar
22 – 23 oktober har AKF sina planeringsdagar. Chamiram har gjort ett program och en
dagordning som delades ut till samtliga ledamöter under mötet. Sema handlar frukost och
snacks till kvällen, Samira G köper fikabröd och lunch och sedan tar var och en med sig mat
till resterande måltider.
§9 Tysklandskonferens
Semiran B tar kontakt med Anise för att skicka över programmet.
§10 ARS möten
Chamiram meddelar att hon inte längre kan närvara på ARS möten p g a tidsbrist och därmed
tar Yaldez på sig att närvara på dessa möten. Hon har ingen ersättare.
§11 Info
- AKF är inbjudna till ADO:s jubileum den 1 oktober. Chamiram och Yaldez
representerar AKF på festen.
- När det gäller ekonomin så har AKF ca 32 000 kr kvar i kassan.
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AKF är inbjudna att närvara på ett folkmordsseminarium som äger rum den 15/11 i
Stockholm.
UNIFEM ordnar ett seminarium den 7/10 om ”kvinnor och män i
utvecklingssamarbete”.
KvinnoSios sammanträder här på Assyriska kulturhusets lokaler i Södertälje den 12
november kl 10.30 – 13.00. Nahrin ordnar med frukost och vid 13.30 sitter AKF med
dem för att lära känna varandra.
Chamiram tog kontakt med kd för deras medverkande på en av våra aktiviteter nästa
år inför valåret och de visade sig vara intresserade. Till nästa år ska vi få tag på
representanter för alla partier som kan medverka i vår verksamhet.
DO har tagit kontakt med Chamiram om att de vill informera om sin verksamhet och
mötet beslutade att föra in DO på en av AKF:s aktiviteter till nästa år.
AKF ställer sig kritisk till ARS uttalande vad gäller ”Ronna händelsen” och ställer
sig undrade över varför pressmeddelande skrevs utan AKF.s medverkan.

