
 
 
 
Mötesprotokoll för AKF 
 
Datum: 25 maj 2006 
Plats: AKF:s kansli 
 
Närvarande: Semiran B, Sema, Yaldez, Samira G, Aznif och Afamia. 
 
§ 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 justerare utsågs Sema och Yaldez. 
 
§ 5 Seminarium om kvinnligt ledarskap i Turkiet. 
AKF tog en diskussion med Sait Yildiz som är ledare för projektet i ARS om det pågående 
projektet som handlar om utbyte i organisationsutveckling och ledarskap mellan assyriska 
organisationer i Sverige och Turkiet, Ett seminarium äger rum i Turkiet den 8 – 16 juli som 
vänder sig enbart till kvinnor med syfte att utbyta erfarenheter och kunskap om organisation 
och ledarskap. Mötet beslutade att Sema, Samira G, Samira T, Yaldez och Semiran B närvarar 
på seminariet där Sema också ska hålla ett pass om hur det är att vara aktiv i ett assyriskt 
kvinnoförbund i Sverige. Sema kommer även att ingå i gruppen som planerar programmet för 
seminariet. När det gäller kostnaderna så ska AKF undersöka möjligheten att få resekostnaden 
ersatt med hjälp av ARS. 
 
§ Rapportering 

• ARS möte 17 juni Semiran B o Yaldez närvarar 
• Invigning av Mesopotamien KulturCenter i Linköping den 23 juni, Semiran B 

representerar AKF. 
• KvinnoSIOS årsmöte 27 maj. AKF skickar Semiran B som ombud till mötet för att 

representera AK i styrelsen 
 
 
§ 7 Nya projektmedel 
Nu är det klart att AKF har fått bidrag (450 000 kr) från… för att driva ett projekt med syfte 
att kartlägga assyriska kvinnors engagemang i den assyriska organisationsrörelsen i Sverige. 
Hur det ser ut när det gäller representationen i styrelser och hur kvinnor upplevet det att vara 
engagerade i föreningsrörelsen. Afamia lade fram några förslag på namn som kan leda 
kartläggningen, styrelsen ställde sig positiva till detta. Afamia går vidare och diskuterar med 
dessa personer. 
 
 



 
§ 8 Verksamhetsberättelse 
Mötet beslutade att allt underlag för verksamhetsberättelsen 2005 – 2006 ska samlas in under 
sommaren för att sedan redigeras och layoutas. Aznif ansvarar för att samla in underlaget. 
Afamia ansvarar för att redigera allt material för att sedan lämna det till någon som kan forma 
och layouta den på ett snyggt sätt. detta ska ingå: 
Inledning  Yaldez skriver 
Sommarläger  Aygul o Samira T 
Tysklands konferens Aznif 
25 års jubileum Afamia 
Medlemsmöte Aznif 
Veckoslutskurs Samira T 
8 mars 2005 o 2006 Samira G 
Turkiet seminarium Semiran B 
 
 
§ 9 Styrelsemöten hösten 

• Styrelsemöte den 10 september i Jönköping, dagen innan åker vi till Göteborg för att 
träffa och diskutera med kvinnorna i styrelsen i föreningen om deras behov och 
intressen. Vi åker ut kl 7.00 den 9 september från Södertälje. Sema kontaktar 
kvinnorna i Göteborg. 

• Styrelsemötet med valkommittén den 30/9. Plats ännu ej bestämt. 
 
 

§ 10 Avslut 
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet. 
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