
Mötesprotokoll för AKF:s styrelse 
 
Datum: 2006-10-14 
Tid: 11.00 – 15.00 
Plats: Kansliet Assyriska kvinnoförbundet 
Närvarande: Sema, Afamia, Yaldez, Semiran, Aznif samt projektanställda Berolon Deniz 
och 
Ninve Dallalchi 
 
1 § Mötets öppnande 
Ordförande Yaldez förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
2 § Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes och godkändes. 
 
3 § Val av mötets sekreterare 
Afamia för protokoll 
 
4 § Val av protokolljusterare 
Till justerare valdes Sema och Yaldez 
 
5 § Verksamhetsberättelse 
Mötet sammanställde de aktiviteter som förbundet har arrangerat och som ska beskrivas i 
verksamhetsberättelsen. 
 
År 2005    År 2006 
8:e mars (Samira G)   Informationsmöte 25 feb 
Sommarläger 2005 (Samira  8:e mars (Norsborg) 
Tysklandresa    Veckoslutskurs 
25 års jubileum (Samira B)  Projekt jämställdhet nu! 
 
Övrigt 
Föreningsbesök och externa möten/aktiviteter 
 
6 § Projekt Jämställdhet nu! 
AKF:s anställda inom projektet Jämställdhet nu! Berolin Deniz och Ninve Utay närvarande 
på 
mötet och beskrev sina delar i projektet. Mötet diskuterade innehållet i varje del; dvs 
kartläggningen och seminarierna och brainstormade bland annat kring namn på 
intervjupersoner. 
Den 2 och 9 december är alternativ till seminarietillfälle under hösten 2006. Det ska 
arrangeras ytterligare 2 seminarier under våren 2007 inom projektets ramar. 
 
7 § Nycklar 
Berolin Deniz tar över Afamias nyckel till kansliet under sin anställningstid. 
 
8 § Årsmötesplats 
Mötet beslutade om att arrangera årsmötet den 10 mars 2007 i Linköpings förening. 
 
 



9 § Valkommittén 
Valkommittén var kallad till detta möte som skulle ha ägt rum förra veckan, men som sköts 
upp till idag. De hade informerat om att närvara men i sista stund gav dem besked om att inte 
närvara. Valkommittén kallades även till styrelsemötet den 9 september, men kunde inte 
närvara då heller. 
 
10 § Ekonomisk rapport 
Sema redovisar att det är 450.707 kronor i kassan 
 
11 § Övrig rapportering 

• 30 års jubileum i Norrköping som skulle äga rum den 14/10 flyttas till år 2007 
• ARS ordförande mötet den 21/10 2006 i Göteborg, Yaldez Oussi och Semiran 

Barmano deltar på mötet 
 
12 § Revisor 
Mötet beslutade om att anlita en godkänd revisor till AKF som heter Ninos Turgay. 
Aznif ansvarar för kontakten med Ninos. 
 
13 § Nästa möte 
Nästa möte äger rum den 16 december avslutas med en middag. Yaldez ansvarar för planering 
av detta, 
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