Mötesprotokoll för AKF
Datum: Den 22 oktober 2005
Plats: Vårby gård
Närvarande: Chamiram, Semiran B, Sema, Afamia, Samira G, Aznif, Rahel och Samira T.
§1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Föregående protokoll
Mötet godkänner föregående protokoll.
§3 Sekreterare
Mötet tilldelar Afamia uppgiften att skriva protokollet.
§4 Justerare
Till justera utsågs Samira G och Chamiram.
§5 Ändring av datum för julmiddag
Från den 17 december till den 26 november, med anledning av att det är mer lämpligt för
samtliga ledamöter. Aznif bokar bord på den libanesiska restaurangen Cave de Roi och på
dagen har styrelsen ett möte i Spånga förening där man även kommer att träffa medlemmarna
under några timmar.
§6 Telefonlinje
Mötet beslutade att avbeställa telefonnumret och telefonlinjen eftersom man har hittat en bra
och billig lösning med ARS. AKF har tagit över ARS faxnummer som inte används så
mycket.
§7 Ha-nison
ARS har redan planerat att fira Ha-nison och AKF skulle vilja medverka i detta firande på
något sätt, gärna med tal eller liknande. Yildiz diskuterar om det finns möjlighet för detta med
ARS.
§8 Årets assyriska kvinna
Mötet diskuterade att införa något nytt till förbundet; att utse årets assyriska kvinna. Detta
med förklaringen att lyfta fram kvinnliga förebilder bland assyrierna som har kämpat för den
assyriska frågan, språket, identiteten och kulturen på något sätt. Årets assyriska kvinna ska
utses varje år kontinuerligt utifrån ovanstående kriterier. Ett förslag som lades fram var Norm
Said av Chamiram, mötet fattade inte beslutet om detta utan valde att fundera på saken.
Tanken är att utmärkelsen delas ut den 4 december om vi hinner.

§9 Rapportering
- Sema rapporterar att det finns ca 32 000 kr i kassan.
- Samira berättar kort om sin resa till Irak och om situationen för assyrierna där borta.
Bland annat att det finns ett stort intresse av samarbete med AKF.
- Samira G informerar om att det finns en kurs om internationellt utvecklingsarbete som
man kan anmäla sig genom Unifem.
§10 Avslut
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

