Mötesprotokoll för AKF
Datum: Den 26 november 2005
Plats: Assyriska föreningen i Spånga
Närvarande: Chamiram, Sema, Yaldez, 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 att justera utsågs Sema och Chamiram.
§5 Ekonomi
Sema berättar att det inte finns så mycket pengar kvar i kassan, idag ca 27 000 kr. Efter att
alla kostnader och diverse räkningar har betalats ut kommer vi att ha ca 5000 kr kvar.
Styrelsen måste dra in på alla möjliga kostnader, så mötet beslutade att inte betala ut
milersättning till styrelseledamöter utan enbart den exakta bensinkostnaden samt ingen
ersättning för telefonkostnader. I väntan på besked från Integrationsverket måste vi
§6 Kongressen i Tyskland
Samtliga deltagare från den svenska delegationen var nöjda med kongressen. Det bildades en
kommitté med 2 representanter; Aznif och Yaldez (AKF), från varje deltagande land med
uppgift att hitta lämpliga personer som ska sitta i styrelsen för den assyriska-europeiska
kvinnoförbundet och planera kongressen. Aznif och Yaldez jobbar för närvarande med att
hitta lämpliga personer för att presentera dem till styrelsen i början av nästa år.
§6 En sista planering inför 25 års jubileum
Samira G och Yaldez står som värdinnor vid ingången; dvs bordet för välkomstdrink
Samira T och Rahel står som värdinnor vid fikabordet.
Yaldez pratar med föreningen om att ställa ut stolar och bord samt brygga kaffe och köpa
kakor. Priset som delas ut till årets kvinna är symboliskt med blommor och en kopp med 25
års jubileum tryck.
§7 Punkterna 6-8 i dagordningen bordlades till nästa möte pga tidsbrist. Dessa punkter ska
diskuteras under nästa möte. Medlemsmöte, veckoslutskurs + övriga frågor.
§8 Nästa möte
Lördagen den 17 december i BKF, vi samlas där kl 10.30

