Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr:16
Plats: Assyriska kulturhuset i Södertälje
Datum: 2015-02-15
Tid: kl. 12.00 – 15.00
Närvarande: Samira Gergeo, Samira Touma, Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, , Elisabeth
Nison, Elisabet Birol (skype), Gazale Demir och Mecide Gulunay
Inbjuden gäst: Assyriska föreningens kvinnosektions ordförande Aygul Aho med andra
styrelse medlemmar i Södertälje informerade om sin verksamhet för hela AKFs styrelse.
§1

Ordförande öppnade mötet

§2

Till protokolljusterare valdes Samira Gergeo och Samira Touma

§3

Styrelsen fastställde dagordningen

§4

föregående protokoll lästes upp.

§5

Ekonomisk redovisning
Elisabet Birol gick igenom ekonomin och den ser bra ut. Det är några
föreningar som inte har fått bidrag på 5000 kr pga att de inte har varit
tillgängliga.

§6

Dagordningen till årsmötet som äger rum den 14 mars i Jönköping
fastställdes. Styrelsen samåker och övernattar i Jönköping dagen innan
årsmötet alltså den 13 mars.

§7

Mars ( Gazale)
Sara bifogar underlag från Assyriska föreningen i Botkyrka till Elisabet B
som ska betala för den utförda aktiviteten i föreningen.

§8

Brev från tre föreningar
8a. Assyriska idrottsföreningen i Norrköping har sökt bidrag för
damfotbollslaget som spelat i division 2. AKF har beslutat att bli
guldsponsor och få AKF:s reklam tryckt på sina tröjor med logga och hela
namnet samt en banderoll på arenan. Ansökan har kommit in redan under
slutet på 2014 och därmed betalas summa på 30000 kronor från
föregående årsbudget.
8b. Assyriskaföreningens kör har sökt bidrag för att genomföra en konsert
till minne av Seyfos 100 årsdag. Kördeltagarna är till 90 % kvinnor. De
kommer att sjunga 10-12 nya sånger som handlar om Seyfo med kända
sångare och ett 30 tal musiker. De kommer att marknadsföra AKF på sin
hemsida och där med får 20000 kronor för musiker kostnader.
8c Assyriska föreningen i Botkyrka har sökt bidrag för att ha en föreläsning
om Seyfo och de får en summa på 5000 kronor för sin aktivitet.

§9

Rapporter
Seyfo 100 års minne:
AKF kommer att bjuda in Gabriella Younan som är journalist och författare
att hålla i en föreläsning om Seyfo år 1915 och belysa kvinnornas situation
under Svärdets år. Föreläsning kommer att hållas på ABF huset i Stockholm
på Sveavägen 41 den 25 april 2015 mellan kl.14.00-16.00. Samira T
undersöker möjligheten att hålla i en föreläsning samma dag även i
ST: Petrus kyrkan i Hallonbergan mellan 18.00-21.00 (den 25 april-2015)
Underlag på programmet kommer att skickas till Gabriella. Hotell kommer
att bokas i Stockholm.
Av Samira Kastam som är kvinnlig konstnärinna har vi beställt tavlor som
hon ska måla och belysa kvinnornas situation under Svärdets år 1915. Vi
kommer att köpa en tavla av henne.
Sios har konferens samma dag som vi har vårt årsmöte den 14 mars och
därmed kan ingen av oss delta. Elisabeth Nison kollar om det finns någon
från Norrköping som kan gå.
SIOS granskas av MUCF och underlag som begärts av AKF skickas till SIOS.
Seyfos minnes dag hålls även i Iwardo i Turkiet den 13 september 2015.
Sara jobbar fortfarande med hemsidan som inte är klar för allmänheten
ännu.

§10

Övriga
Svante Lundgren har börjat jobba på riksförbundet.
Nursel pratade med vår revisor Atiya B angående hennes avskedsansökan
och kom överens om att hon får kolla årets räkenskaper och skriver sin
ekonomiska rapport och sedan avgå om så hon vill.

§11

Avslutning
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Sekreterare :
Nursel Awrohum

Justerare:
Samira Touma

Justerare:
Samira Gergio

