
 
 

Assyriska kvinnoförbundet styrelses dagordning 

Plats:  Jönköping   
Datum: 15/10-2016 
Tid:  kl. 11.00 - 17.00  
 
Närvarande; Samira Gergeo, Nursel Aurohum ,Elizabet Birol, Yildiz Kerimo, Mecide 
Gulenay, Elisabeth Nison, Nohadra Kerio 
 
Frånvarande: Linda Aydin 
 
 
1. Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad 
2. Till protokoll justerare valdes Yildiz Kerimo och Samira Gergeo 
3. Styrelsen godkände dagordningen med några tilläggspunkter. 
 
4. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna 
 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. MUCF rikskonferens: AKF kunde inte närvara på konferensen. 
b. Köpa något till de som hjälpte oss i Bryssel: Nursel Awrohom har 

ansvaret för den punkten. 
c. Hylla en aktiv kvinnosektion och en aktiv kvinnligledare. 

 Vi kommer att skicka underlag till föreningarna att kunna nominera sig 
till årets aktiva kvinnosektion och årets kvinnliga ledare. 

d. Fördela ansvarsområde  
1. medlemsregister med allt vad det innebär: Som medlemregister och 
kontaktman till föreningarna valdes Elisabeth Nison 
2. ansökan till MUCF Nursel Awrohum är ansvarig 
3. Hemsidan Nursel Awrohum  
4. Face book sidan  Elizabet Biroll 
5. kontakt med föreningarna Elisabeth Nison 
6. kontakt med SIOS Samira Gergeo 
7. Dokumentation av aktiviteter Mecide Gulenay 
8. Artikel till Hujådå det varierar mellan styrelsemedlemmarna 
9. Alla möjliga bokningar Elizabet Biroll 
10. Verksamhetsberättelsen Nursel Awrohum 
11. Presentera AKF i olika sammanhang internt Samira Gergeo och     
12. Presentera AKF externt Nursel Awrohum 
13. Fotografering Nohadra Kario 
14. Söka projekt hos myndigheter och AUF. Yildiz Kerimo undersöker 
nöjligheterna. 
 



 
 

6.  Projekt ansökningar 
a. Södertälje Assyriska föreningens ungdomssektion har sökt bidra för 

Bodaborg men det blev avslag. 
 

7.   Ekonomi rapportering Det ser bra ut 
a. Ekonomin är i sin ordning 

  
8.   Övriga frågor 

a. Diskussion om konferensen och resan i helhet. Väldigt positiv respons 
från alla om AKFs EU-konferens i Bryssel 

b. Hujådås artiklar som har väckt irritation. AKF beslutade att Samira 
Gergeo skulle delta på mötet den 16 okt för att förmedla vårt missnöje 
med artiklarna och andra händelser. 

c. Komplettering av ansökan till MUCF. Komplitterings ansökan ska vara 
inne den 25 oktober till dess måste vi kunna ta fram aktuella 
föreningsregister.  

d. Boka in Akitu och ARS årsmöte den 1-2 april 2017 
e. Information om ARS Convention 8-9 oktober. AKF skickar två 

representanter till Göteborg. 
f. AKF årsmöte. AKF planerar att ha sitt årsmöte på båten. Mera onfo 

kommer senare. 
g. 40-års firande av AKFB. AKF förlägger sitt nästa möte i AKFBs förening 

för att kunna vara med 40-års firande.  
  
9. Nästa möte  

26/11-2016 
10. Mötets avslutande Ordförande Nursel tackade alla för visat intresse och avslutade 

mötet 
 
 
Vid protokoll     
Elisabeth Nison    
 

 
 
Justerare   Justerare 
Yildiz Kerimo  Samira Gergio 

 
     


