
 
 
 
Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte.  
Plats: Assyriska föreningen i Göteborg 
Datum: 10/9 2016 
Tid: kl.10.00- 14.00 AKF möte  
 
Närvarande: Nursel Awrohom, Samira Gergio, Linda Aydin¸ Elizabet Birol, Nohadra 
Karyo och Elisabet Nison. 
 
Frånvarande: Yildiz Kerimo och Mecide Gulunay. 
 
 

1. Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötets öppnade.  
 

2. Till protokolljusterare valdes Linda Aydin och Nuhadra Karyo. 
 

3. Styrelsen godkände dagordningen.  
 

4. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 
 

5.  Beslutsärenden: 
 

a. Styrelsen har beslutat att bidra med 3000kr till David Gauts bok om Seyfo 
till turkisk översättning.   

b. Bryssel konferensen går enligt planering. 
c. Assyrian parlament in exile inväntar svar från Styrelse. 
d. AKF har beställt tröjor och dom är klara. 
e. AKF har beslutat att inte köpa Anna Malles ny bok ”från Hanna till Anna”. 
f. Föreläsarna kommer att få böcker på engelska och AKFs tröjor. 
g. AKF kommer att uppskatta Sonya Aho tid med sybolisk summa på 5000 kr 

för arbetet hon har lagt på Bryssel konferensen. 
h. Kvinnor går samman har mötet i Göteborg den 7/10 kl:10:00-15:00 och 

SIOS kvinnonätverk i Sverige kommer att ge information om projekt Linda 
Aydin kommer att kolla om hon kan närvara. 

 
6.  Projekt ansökningar: 

a.  Ansökan för familjeläger Södertälje förening är godkänd. 
b. Ansökan om familjeläger AKC är godkänd. 
c. Sökt projekt medel för resan till Bryssel hos AUF och vi fick 30000 kr. 

 
 
 



7. Ekonomi Rapportering. 
a. Elizabet Birol gick igenom ekonomiredovisningen och det ser bra ut. 
b. Kvinnolägret har kostat c:a 40 000 kr. 

 
8. Övriga frågor: 

a. AKF har beslutat att stå för kost och logi för alla medresenärer som deltar 
i Bryssel konferensen och de står för resan själva. 

b. Nursel informerade om sommarfestivalen som var väldigt lyckat och kan 
bli bättre kommande gånger. 
 

c. Tjejmilen i Södertälje den 3/9-16, tjejerna sprang med AKFs tröjor vilket 
var bra reklam för oss. 

d. 28/9 hyr AKF minibuss för 19 personer som åker från Hallunda centrum 
kl:9:15, Södertälje centrum kl: 9:45 till Skavsta tur och retur. 

e. Nuhadra kommer att filma hela konferensen. 
f. I kommande Hujådå tidningen kommer AKF ha en artikel om Bryssel 

konferensen.  
     

9.   Nästa möte är den 15/10 kl.11:00 i Jönköping. 
10.  Ordförande Nursel tackade alla som deltog och förklarade mötet avslutat. 

          
 
 

Sekreterare: Elisabet Nison 

 
 
Justerare: Linda Aydin                           Justerare: Nuhadra Karyo 
 

 


