
 
Protokoll  3- 2016 

 

Assyriska kvinnoförbundet styrelsemötet 

Plats: Inanna Föreningen i Alby/Norsborg   
Datum: 19 mars 2016 
Tid: kl.10.00–12.00 
 

Närvarande: Nursel Awrohum, Samira Gergeo, Elizabet Birol, Linda Aydin, Elisabeth 
Nison, Yildiz Kerimo och Nohadra Karyo.  
 
 
1. Mötet öppnande: ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnad.  
2.  Justeringsmän för dagens protokoll valdes Nohadra och Linda. 

 
3. Styrelsen fastställde dagordningen. 
 
4. Föregående protokoll lästes upp.  
 
5. Besluts – och föredragningsärenden: 

 
a. Assyrisk sommarfestival kallelsen har skickat till föreningar vecka 9. 

Ta kontakt med ABF och Elafskolan det är på gång. 
 
b. Kvinnolägret 17-19 juni (kvinnorhälsa) sista anmälan är 2/5  -16  de som 

anmäler sig till lägret betalar 1000 kr som pant till konto nr 490140-1 de 
får 1000 kr tillbaka vid deltagande av lägret. 

 
c. AKF har beslutat att ha en Kontokort/bankkort till kassören Elizabet. 
  
d. AKC ansökan Internationella kvinnodagenfår 2500 kr och för 

Hano Kritho 2000 kr som aktivitet. AKF beslutade att bevilja de ioch med 
de inkom med dokumentation. 

  
e. Konferens i Bryssel med Attiya Gamri 28 sep-2 okt 2016(konferens redan 

på torsdag 29 sep) är på gång. 
 
f. ARS i Bryssel i april Nursel kommer att del ta från AKF styrelsen. 
 
g. AKF  beslutade att dela på kostnaden för att få hit författaren Kamal Yacin 

från Tyskland. AKf bidrar med 1000 kr för att han ska hålla i föreläsningar 
om Seyfo. 



 
6.  Projekt ansökningar 

a. AKC familjeläger 15-17 juli ska dokumenteras med bild och text. 
 
b. Babels förening söker bidrag på 15.000 för mediabevakning AKF kan 

bevilja det som en aktivitet och betalar 2000 kr. 
 

c. Järfälla ansöker  bidrag för Internationella kvinnodagen. AKF inväntar 
dokumentation från Järfälla förening med text och bild. 

 
7.   Ekonomi rapportering: 

 
a. Ekonomin ser bra ut. 
  
b. Utbildning MUCF 20 maj kommer Nursel , Samira och Hulya att delta och 

AKF betalar 1000 för förlorad arbetsförtjänst. 
 

  
8.   Övriga frågor: 

a. Inbjudan för 2 personer till Assyrisk påskfest 27 mars med Ashur 
Bethsargis och Emanuel Bet Younan AKF kommer att skicka två personer 
till påsk festen. 

  
9. Nästa möte: 23/4 i Assyriska kulturföreningen i Norrköping kl. 11:00-15:00. 

  
10. Ordförande Nursel tackade styrelsemedlemmarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid datorn 
 
Elisabeth Nison 

 
Justerare                                      Justerare 

 
 
                                                                     
 
 

Nuhadra Karyo                      Linda Aydin 


