
 
 
 
Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte.  
Plats: Assyriska Botkyrka kulturförening.   
Datum: den 26/11- 2016 
Tid: kl.9:30- 14:00. 
 
Närvarande: Nursel Awrohum,  Yildiz Kerimo, Elizabet Birol, Elisabet Nison, Linda 
Aydin, Mecide Gulenay  och Samira Gergio . 
 
Frånvarande : anmält förhinder, Nuhadra Keryo. 
   

1. Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. 
2.            Till protokolljusterare valdes Linda Aydin och Mecide Gulenay. 

  
3.   Fastställde dagordningen, styrelsen godkände den. 

 
4.  Föregående protokoll, styrelsen gick igenom det. 

 
 
 
5. Beslutsärenden: 

 
 

A. AKF har beslutat på Skype möte den 26/10- 2016 och skrev under ett 
missförtroende mot ARS styrelse. 

B. AKF har beslutat att köpa 10 st böcker Modern Assyrian Musik av Aboud 
Zaitoun. 

C. Assyriska Botkyrka kulturföreningen har bjudit in AKF till 40 års firande och 
Samira Gergio kommer att del ta i firandet och representera AKF. AKF gav en 
gåva på 5000 kr till föreningen. 

D. AKF har beslutat att ha sitt årsmöte den 10-11/3 -2017 i Viking Line 
inbjudan kommer till föreningar inom kort . 

E. En ny assyrisk kokbok av Besim Aydin har kommit, AKF kommer att titta på 
ett exemplar och bestämma därefter att köpa 20 st. 

F. AKF EU konferensens rapport har skickat till alla föreningar och  och alla 
riksdagsmän i Sverige.  Sprid den vidare alla som har möjlighet. 

G. AKF undersöker vidare om nästa steg efter EU-konferensen vad vi ska göra? 
Elisabet Nison, Samira Gergio och Linda Aydin tar på sig att undersöka det. 

H. AKF kommer att ge en julgåva till Assyrier utan gränser och Assyriska 
hjälpfonden på tio tusen var. 

6. Inga inkomna projekt ansökningar. 
7. Ekonomi rapportering, den är bra. 



8. Övriga frågor: 
A. Alla föreningar kollar upp sina stadgar att ARS, AKF och AUF finns med, 

annars måste lägga till alla tre förbund. 
B. S- kvinnor i Örebro har bjudit in AKF att föreläsa om EU konferensen 

inväntar datum. 
C. AKF har skickat presenter till vår kontakt personer i Bryssel som tack för 

deras hjälp. 
D. Sios har sina möten på söndagar Hulya kommer att närvara på mötet den 

27/11-2016 kl 11:00-13:00. Mecide tar ansvaret att närvara istället för 
Samira G. 

9. Nästa styrelse möte: den 21/01-2017 i Norrköping kl: 11:00-15:00. 
10. Ordförande tackade all deltagare och förklarade mötet avslutat. 
     
 
Vid protokoll 
 

Justerare              Justerare                         
        Elisabet Nison                      Linda Aydin          Mecide Gulunay              

  
  


