
 
 
Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr 4.  
Plats: Assyriska kulturförening i Norrköping.   
Datum:  20160423 
Tid: kl.11:00- 15:00. 
 
Närvarande: Nursel Awrohum,  Yildiz Kerimo, Elizabet Birol och Elisabeth Nison. 
 
Frånvarande : anmält förhinder,  Mecide Gulunay, Linda Aydin, Samira Gergeo och 
Nohadra Karyo. 
   
 
 
 

1.  Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. 
 

2.            Till protokolljusterare valdes Yildiz Kerimo och Elizabet Birol. 
  

3.   Fastställde dagordningen styrelsen godkände den. 
 

4.  Styrelsen gick igenom föregående protokoll. 
 
 Beslutsärenden 
 

5. Sios utbildning den 20 maj, från AKF kommer Nursel, Hulya och Samira att delta. 
 

6. Sios års möte den 28 maj kommer Hulya som ordinare och Nursel om ersättare 
att deltar.  
 

7. Års möte för AMI och ARS den 8 maj i Göteborg, föreslagna att delta är Nohadra 
Karyo och Linda Aydin.     
 

8. AKF kommer att avvakta med sponsring till Norrköpings dam fotboll lag.   
     

6. MARA är en organisation i Amerika som samlar på all material om assyrier, AKF 
har inte budget till att sponsra den i nu läge. 

 
7. Almedalsvecka på Gottland: AKF planerar att delta år 2017.  
 
8.  AKF beslutade att från1 februari arvodera Nursel och Elizabet B för sina 

insattser, men med hänvisning till stadgarna bortse vi från detta beslut. 
 

9. Projekt ansökningar: 
 
 



Järfälla Assyrisk nyår: AKF inväntar fortförande på dokumentation från 
föreningen. 
 
AKFB söker bidrag för folkdans och för Internationella kvinnodagen. 
 
AKF inväntar på dokumentation från föreningen. 
 

10. Ekonomi,  kassören Elizabet B har gått igenom den och det ser bra ut .  
     

11.   Zawa 37 års firande Nursel har skickat en gratulation sms från AKF.    
 

12.  ARS har åkt till Bryssel för att bilda ett Assyriskt förbund i Europa mellan 21-24 
april.  AKF valde ordförande Nursel Awrohum att delta men ARS har inte 
informerat henne om när och hur de skulle åka. AKF ser allvarigt på hur vår 
närvaro blev bort prioriterade. 

 
13.  Vi har beställt två st Roll-upp för AKF. 

   
14.  Författaren Kamal Yalcin kommer till hösten i stället för nu, pga. brist på lokaler.          
   
15. Kvinnokonferensen i Bryssel AKF kommer att bjuda in Sabah Elia som ska 

berätta om sin släkts kidnappning och situation i Khabor. 
 
AKF kommer att undersöka andra kvinnoförbund som ska del ta i konferensen.  
 

16.   Nästa mötet: 4 juni i Södertälje hemma hos Nursel.  
  

    
13.Ordförande Nursel Awrohum tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
 
Sekreterare:   Elisabeth  Nison 
 
 
Justerare; Yildiz Kerimo  Justerare:Elizabet Birol 


