Planeringsdag för AKF:s verksamhet åren 2007-2009
Datum: 2007-05-05
Plats: Assyriska föreningen i Tensta
Närvarande: Afamia, Meryem, Sema, Kima, Samira G, Behiye, Ninwe och Samira T.
Anmält Förhinder: Janet och Raja
1§ Val av mötets sekreterare
Till sekreterare valdes Samira T.
2§ Möte med kvinnostyrelser
AKF var kallande till ett möte med samtliga kvinnostyrelser från Assyriska föreningen i Tensta och
Dolabani föreningen i Upplands Väsby. Vi började mötet med att äta en gemensam frukost samtidigt
som vi hade en trevlig och ledig pratstund med samtliga närvarande om vad AKF vill arbeta med de
två närmaste åren och höra vad de har för förväntningar på AKF. Det blev en bra diskussion där man
diskuterade den Assyriska kvinnans situation, samarbetet och jämställdhetsfrågan.
3§ Inledning av ordförande
Afamia förklarade vad de är vi ska fokusera på de kommande åren. Vad vi skall lägga vår energi på.
Vad har vi för möjlighet att genomföra det vi skall. Vad som behövs. Nya idéer. Och att vi först och
främst bör genomföra det som togs upp på årsmötet.
4§ Fokus på tre verksamhetsområden
•

•
•

•
•

Internationell verksamhet
Sema berättade kort historik om hur AKF har arbetat de tidigare åren. Hon berättade om vilka
aktiviteter som vi genomförde och som var möjliga att genomföra. Exempelvis, att efter att
AKF kom hem från Tysklandsresa så ville vi genast bilda en kommitté som skulle arbeta på
internationell nivå. Det visade sig att kvinnorna från EU inte var lika förberedda som AKF i
Sverige. Detta visade sig när vi ordnade en helg i Marieborg kursgård där i, AKF, bjöd in
kvinnor från andra länder till Sverige för att bilda en kommitté. Men dem inbjudna uteblev
och iden las på is för tillfället. Men det betyder inte att vi inte kan fortsätta att planera för ännu
ett sammankallande möte med EU kvinnorepresentanter.
Projektet jämställdhet nu!
Afamia gav oss en kort beskrivning av projektet jämställdhet nu! Hon förklarade att år 2005
funderade AKF på projekt och efter noga övervägande kunde vi söka bidrag från delegationen
för av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Syftet med projektet var
att synlig göra de ojämställda strukturerna i den assyriska föreningsrörelsen, öka kunskapen
om jämställdhet och hur vi skall få unga kvinnor till föreningarna. Detta bör vi fortsätta ha i
tankarna när vi ska ansöka till fas tre projektet och det är senast 1 augusti, 2007. I den fasen
ingår att ta fram en handbok om jämställdhet.
Bidragssystemet
Afamia förklarade vad de innebär i praktiken för AKF att få organisationsbidrag. Vidare
förklarade hon att vi behöver den för vår verksamhet, organisationsbidraget är på 300 000 :resor mm. Annars får vi söka projekt vid större verksamhet.

5§ Diskussion i storgrupp
Styrelsen bestämde för vad som är AKF:s mål med sin verksmhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EU- bjuda in kvinnor från andra länder till Sverige
Jämställdhetsprojekt
Hemlandsresa
Föreningsbesök
Mer samarbete mellan föreningarna i Sverige (ökat nätverkande)
Läger
AKF:s broschyr
Sång & lekbok i samarbete med AUF och ARS
Assyriska kvinnans historia under senaste 100 åren ( börja ett undersöka möjligheter)
Handbok om jämställdhet.

6§ Disskussion i små grupper
Styrelsen delade uppgifterna efter kunskap och intresse mellan styrelsen
Grupp 1
Samira G. Meryem och Ninve
Sommarläger i augusti 2007
Förslag på plats: Göteborgtrakten, ca. 40 platser därav 10 platser för bjudna gäster från utlandet.
Förslag på föreläsare: Atiya Gamri
Tema: Jämställdhet i uppfostran
Kostnad: 500:- per person ink, mat + sov + resor
Veckoslutskurs i oktober 2007 -05-07
Plats: Marieborgkursgård i Norrköping
Tid: Lördag morgon – söndagseftermiddag
Tema: Språket, seder och bruk
Förslag till föreläsare: Shleymon Athoraya och Seyde Cacan
Grupp 2
Samira T Sema och Behiye
Hemlandsresa år 2008. 1 april eller runt 15 juni
Plats: Syrien och Turkiet
Syfte: Knyta kontakten mellan kvinnorna i hemlandet och träffa patriarken i Damaskus. Detta är
ett återkommande önskemål från våra kvinnor runt om i landet och vi kommer att lägga stor vikt
vid planering och genomförande.
Grupp 3
Afamia och Kima
Sång & lekbok: 2007-2008
förslag till redaktor: Chamiran eller Sonja Aho
Här har gruppen tänk att ta hjälp av AUF eftersom de leker olika lekar vid deras
veckoslutskurser. Gruppen har även tänkt ta med våra danser också.
Styrgrupp för jämställdhet nu!
AKF vill starta en grupp som kan tänkas ansvara för att arbeta med handboken om jämställdhet.

De tänkta personerna är: Simon Barmano, Yildiz Ousi, George Aydin och Etina Deniz
7§ Rapporteringar
19 maj möte med ARS, AUF och AKF
21maj Södertälje reumatikerförbundet. Adress: Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1 A
Tel: Yilmaz 076 3 103 098
ADO:s 50 års jubileum kommer att äga rum mellan 31 augusti t.o.m. 2 september, 2007 i
assyriska kulturhuset i Södertälje. Det kommer att komma mer information senare.
8§Övrigt
Till nästa möte diskuteras följande
•
•

Policy om när och till vem AKF kan ge bidrag.
Policy om vilka externa organisationer AKF ska vara medlemmar i och engagera sig i

9§ Nästa
4 augusti i Norrköping kl. 11- 17:00

10§Mötets avslutande

