Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr:18
Plats: Assyriska kulturhuset i Södertälje
Datum: 2015-05-14
Tid: kl. 12.00 – 16.00
Närvarande: Samira Gergeo, Nursel Awrohum, Elisabeth Nison, Yildiz Keriomo, Linda
Aydin, Elisabet Dinc och Sara Poli.
Frånvarande:Elisabet B. Macida G. och Nohadra K.
Inbjudna gäster: Zaua organisationen
§1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till protokolljusterare valdes Samira Gergeo och Linda Aydin

§3

Styrelsen fastställde dagordningen

§4

Föregående protokoll lästes upp och Nursel ville att våran kontaktlista
skulle uppdateras med våra bankuppgifter, adresser/email o s v. Den fick
gå laget runt för att alla skulle se över listan så att allt stämmer och fylla i
de som saknas.

§5

Zaua organisationen var med en stund och vi gick igenom en kort
presentation för varandra. Därefter berättade dom för oss om deras
verksamhet och dess syfte. Vi fick till oss även en kontaktlista med namn
till personer som man kan ta kontakt med i framtiden om våra aktiviteter
eller annat som kan vara till nytta. Dom överlämnade en liten gåva till oss
AKF som togs emot av Nursel A. Den kommer att bevaras i AKF Kansliet i Stälje.

§6

Beslutsärenden
a) Vi har valt att avstå ifrån att köpa in mikrofoner och högtalare då vi
anser att vi inte har användning för de i våra aktiviteter.
b) Vi har bestlutat att gå med i tidningen Huyådå och bidrar med 5000 kr
för att finansiera 1-2 sidor i två nr de här året 2015. Första upplagen

kommer ut i Juni och andra i Oktober på prov för att utvärdera sen om
vi skall fortsätta med de till 2016.
§7

Resan är fastställt till v.37-38 alla har fått i uppdrag att kolla upp biljetter i
sin hemstad. Jönköping och Göteborg åker tillsammans ifrån Landvetter,
Norrköping åker ifrån Stockholm Arlanda. Kolla med olika resebyråer och
jämför priser, datum och destinationer. Samla ihop olika förslag som vi kan
diskutera på våran nästa möte med fokus ” Turabdin resa med konferens ”
där vi pratar igenom mer kring detaljerna och hur vi löser de praktiska på
bästa möjliga sätt för alla. Vi kommer att namnge konferensen till nästa
möte. Ni som inte var närvarande kom gärna med era synpunkter och
förslag till nästa möte så vi kan diskutera kring ämnet. Därefter kan vi
bestämma tillsammans hur vi skall göra. Avresa 11-12 Sept, hemresa 19-20
Sept. Avgångar ifrån Landvetter Göteborg och Arlanda STHLM. Ankomst
Istanbul för att därefter fortsätta resan till Mardin med flyg och slutligen
transfer till Midyat. Det är bra att kombinera våra tider ex när vi
mellanlandar i Turkiet att vi tar samma inrikes flyg till Turabdin i mån om
platser och biljetter om de går.
Prata med varandra ni som åker ihop: E.Dinc, Linda A, E.Birol och Nohadra
K. hur ni sammanstrålar på bästa möjliga sätt för att åka ifrån Landvetter
innan ni bokar klart, signalera till våran kassör om ev överföring av pengar
o dylikt. Kolla upp era pass minst 6 mån vid in och utresa från Sverige + ev
reseförsäkringar samtliga resenärer så att allt är klart för färden.
Yildiz K, Samira G, ev Sara P. och Macida G får prata med varandra om
färden ifrån STHLM Arlanda så att ni kan samåka till flygplatsen
tillsammans. E.Nison får boka sin resa även ifrån Norrköping till STHLM
eller alternativt till S-tälje tur o retur för att möta upp Nursel A. som åker
sön 13:e september i o m att dom har fått förhinder och kan inte vara med
på demostrationen i Midyat. Dom tar sig själva till Midyat så fort dom kan
och beräknas vara där på plats med oss ev på måndag 14:e Sept.
Veckan i Turkiet ser ut så här med reservation för ändringar.
11-12:e Fre natten till Lör ankomst till Midyat
13:e Sön manifestation/demonstration ifrån Midyat till Iwardo
14:e Mån ankomst för övriga i styrelsen, förberedelse inför konferensen i
Midyat
15:e Tis Konferens i Midyat med inbjudna gäster ifrån Irak och Syrien ev
nån
ifrån Turkiet
16:e Ons uppföljning av gårdagens konferens och utvärdera dagen. Besöka
kyrkor, kloster och andra närliggande byar om tiden räcker till.
17:e Tors avfärd till flygplatsen Mardin för att åka vidare till Istanbul.
18:e Fre besöka våra flyktingar i dom olika orterna i Istanbul
19:e Lör hemresa till Sverige
Alla i AKF styrelsen får i uppdrag att tänka igenom en agenda för konferens
dagen som skall vara på tis 15:e Sep. Samira G har gjort klart med 2
personer ifrån Irak och 2 personer ifrån Syrien som skall hålla tal under

dagen. Yildiz K. har gjort klart med en person ifrån Turkiet och de kan ev bli
ytterligare 1-2 som kan bistå med deras tal om våra kvinnors situation i
mellanöstern. Styrelsen skall också på bästa möjliga sätt gå ut med den här
informationen ( marknadsföra ) till alla föreningar bland kvinnor för att så
många som möjligt kan vara med för dom som vill åka frivilligt på egen
bekostnad. Ni får hänvisa till någon i styrelsen för mer info då om intresse
finns.
Om någon i styrelsen vill lägga till nånting annat i dagens program får ni
meddela de till nästa möte så vi kan göra klart förberedelserna med att ex
kontakta dom inbjudna gästerna med resa, mat och logi o s v. Så att allt är
klart innan avfärd till Turkiet och att alla berörda informerade och på plats
när konferensen äger rum i Midyat.
§8

Vi kom överens i styrelsen om att tacka Sonja Aho genom att bjuda henne
på resan till Turkiet med oss. En förfrågan ska gå till henne om hon kan vara
vara med då. De här är ett sätt ifrån styrelsen att tacka henne för de hon har
gjort för styrelsen under Seyfo dagarna 24-26 April i Stockholm.
Tack Sonja!

§9

Invigningen av Monumentet som äger rum den 29:e Maj i Örebro har vi
kommit överens om att följande ska delta ifrån AKF. Yildiz, Samira, E.Nison
och Sara samåker tillsammans.

§10

Termins ansökan
a) AKC- Hano Qritho är godkänd och hör till vanligheterna
b) AKC- Kvinnodagen är också en godkänd aktivitet
c) Vi har godkänt 2500:- till Assyriska föreningen i S-tälje för den
internationella kvinnodagen som anordnades av kvinnostyrelsen där.

§11

Vi har fått in ett tävlingsbidrag ifrån AKC i Stockholm som vi ska se över om
det är bidragsberättigad eller inte. Sista okt löper tiden ut för att kunna
lämna in sina bidrag till oss AKF för andra tävlingsaktiviteter i form av ex
familjeläger eller annat som föreningarna kan göra tillsammans med sina
medlemmar.

§12

Bidrags ansökan från AUF ( Sara ) de väntas in ett styrelsemöte i Juni där
man får ta ett beslut om de då meddelade Sara P.

§13

SIOS representanter från AKF har vi inte fått några besked om vad som
händer där. Vi får ta upp de igen vid kommande möten.
Ekonomi

§14
§15

Planering av aktiviteter
E.Birol är sjuk och kunde inte närvara, därför sparar vi den punkten till näst
kommande möten längre fram då hon är med oss.
En gemensam demonstration med alla våra organisationer om vårt folks
situation.
Vi beslöt att återkomma om den frågan längre fram i tiden.

§16

Rapportering
De gick bra med Seyfo dagarna i STHLM och Gabriella Younans vistelse.
Man hade förväntat sig mer deltagare under dagarna som därför leder till
att man kanske skall se över platserna nästa gång att man har de i t ex i Stälje för att fler skall vara med diskuterade vi bl a. Vi tyckte även att de var
bra om Nursel A. får representera oss AKF styrelsen i Assyria TV om
dagarna kring händelserna 24-26 April med Gabriella Younan som skickas
via media till alla våra tv tittare. En dokumentation av Seyfo dagarna
kommer att finnas hos Sara P för arkivering i kommande syften. Vi fick
rösta fram en tavla ifrån Samira Kastam som vi skall betala en symbolisk
summa till som tack. Den kommer att hängas upp i Assyriska
kulturföreningen i S-tälje tillsvidare.
Boken om våra seden och bruk måste vi få mer information av Samira T. om
vad som händer där till nästa möte.
Hemsidan är inte klart ännu enl Sara P väntas de besked ifrån andra
partner där Nursel skall ta reda på hur de går och varför de dröjer. Sara P.
förmedlade oss också att inte gå ut med den nya hemsidans adress förrän
allt är klart och godkänd av alla inblandade. Därefter skall den vara i bruk .
Föreningarnas mejl lista är klar för utskick till alla berörda för
kommunikation mellan organisationerna och föreningarnas medlemmar.
ARS, AKF och AUF:s möten skall vara väl synliga i dom olika hemsidorna för
alla så att man vet när och var mötena hålls.

§17

Övrigt
a) E.Dinc föreslog att vi skulle planera in våra AKF möten för hela 2015 så
alla kan planera i sina kalendrar under året. Vi skall diskutera detta i
nästa möte då förhoppningsvis dom flesta är närvarande och spika fast
datum, tid och plats.
b) Samira G. hade en begäran om att AKF finansierar aktiviteter i samband
med 100-årsminnet av SEYFO.

§18

Nästa möte planeras att vara lör den 13:e Juni kl.12.00-16.00 i Linköping.
Linda A. kontaktar de berörda där och kollar om det är möjligt för oss att
kunna hålla i ett möte i deras förening. Hon återkommer om de senare till
oss i styrelsen så att alla kan planera sin resa därefter. Alternativt blir de i
Assyriska föreningen i Norsborg/STHLM Yildiz K. kollar upp möjligheterna
där.

§19

Avslut
Nursel A förklarade mötet avslutat och tackade samtliga för deltagandet.
____________________________________
Sekreterare: Elisabet Dinc

____________________________________
Justerare: Linda Aydin

____________________________________
Justerare:Samira Gergeo

