
 
Protokoll från AKF styrelsemöte  

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje 
Datum: 8 april 
Tid:   11.00 
 
Närvarande: Lilyana Mutlu, Nursel Awrohum, Semira Gergeo, Elin Aslan, Atea Baravdish, 
Ayfer Rhawi, Zekiye Cansu, Mecide Gulenay 
Frånvarande: meddelat förhinder Elisabeth Nison 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Nursel Awrohum öppnar mötet. Mötet startar med en tyst minut för 
tragedin som hände i Stockholm på Drottninggatan dagen innan. 
 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Till Justerare av dagens protokoll valdes Zekiye Cansu och Mecide Gulenay. 

 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkänd. 
 
4. Föregående protokoll 

Förgående protokoll var årsmötes protokoll som skrevs ner på årsmötet som ägde 
rum på Amorella båten den 11 mars 2017. 

 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

 
a. Ansvarsfördelning i styrelsen 

Ordförande: Nursel Awrohum 
Vice ordförande: Zekiye Cansu 
Sekreterare: Elin Aslan 
Kassör: Lilyana Mutlu 
Föreningskontakter: Elisabet Nison och Samira Gergeo 
SIOS: Medcide Gulenay och Huiya Gursac 
Hemsidan och Facebook sidan: Nursel  och Zekiye 
Dokumentation: Alla ledamöter hjälps åt 
 

b. Inbjudan till Norrköping föreningens 40 års firande 3 juni 
Nursel och Zekiye ska medverka på 40 årsfirandet av Norrköping 
föreningen, under firandet ska AKF hålla ett tal.  
 
 
 
 



Svar till ARS att få plats i Hujådå pappers tidning 
AKF har tagit ett gemensamt beslut om att göra en ny ansökan hos ARS om 
att få en kostnadsfri plats i tidskriften Hujådå. Nursel har valts att ta 
kontakt med ARS för det här uppdraget. 
 

c. ARS uteslutning av Västerås föreningen och en medlem i AKFB 
föreningen. Vår reservation?  
AKF är emot att utesluta Västerås föreningen och en medlem i AKFB 
föreningen och där med reserverade sig mot beslutet på ROM 
 

d. AKF ställningstagande om ROMs ogiltiga förklaring 
AKF:s ställningstagande är att ogiltigförklara ROM efter en demokratisk 
omröstning. 2 av 7 röster tyckte att vi skulle godkänna ROM och 5 av 7 
röster tyckte att vi skulle ogiltigförklara ROM. 

 
e. Kommande aktiviteter, vad ska vi prioritera 

Söndagen den 7 maj ska föreningen i Södertälje hålla en föreläsning om 
bröstcancer och det ska serveras frukost till gästerna. AKF har beslutat om 
att bidra med kostnaden för frukosten om föreningen vill göra det i 
samarbete. 
 
Föreningen i Norrköping kommer att hålla en kväll i deras förening för att 
berätta om AKF:s omorganisation och samtidigt värva medlemmar. AKF 
har beslutat om att bidra med upp till 1000 kr. 
 

f. Medlemsvärvning, hur går det? 
Än så länge har det gått bra att samla ihop medlemmar men ett antal har 
varit fundersamma och önskar mer information. Vi har pratat om hur vi 
ska gå tillväga för att nå ut till våra tidigare medlemmar och hur vi ska 
värva nya. AKF kommer i den mån det går att bilda kvinnosektioner i 
föreningarna som inte har kvinnosektioner. Vi har tänkt bland annat att 
försöka ha våra styrelsemöten i olika städer och även arbeta med att ge ut 
information och värva medlemmar. Samira Gergeo och Elisabeth Nison 
som blev valda till styrelsens kontaktpersoner ska kontakta alla 
föreningar som varit medlemmar tidigare i AKF. Vi behöver medlemmar i 
minst 5 län för att vi ska kunna bli en rikstäckande organisation. Vi har fått 
medlemmar från Östergötland, Västra Götaland, Stockholms län än så 
länge. Vid kontakt med föreningar behövs det förmedlas till föreningarna 
att det måste lägga till AKF i deras stadgar. 
 

g. SIOS 
SIOS har bjudit in AKF på en kulturdag men det är inte fastställt när och 
vart det ska vara. AKF har valt att Mecide och Hulya ska närvara som 
ombud för AKF på SIOS årsmöte. 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. Stockholmsföreningen kvinnodagsfirande 8 mars 
AKF har fått projektansökan av Stockholmsföreningen om firandet av 8 
mars . AKF inväntar dokumentation för att bevilja de bidrag. 



 
b. Ansökan jag skrev om omorganisationen har gått till MUCF13/3 

Nursel har skrivit en ansökan som skickats iväg till MUCF13/3 och 
inväntar ett svar. vi kar även överklagat vårt beslut som är i 
Förvaltningsrätten. 
 

 
c. Förberett en ansökan till Länsstyrelsen om att jobba med 

Asylsökande. 
Nursel och Zekiye gick på ett möte och dem behövde ta ledigt en halvdag 
från sitt jobb, AKF kommer att stå för förlorad arbetsförtjänst. Zekiye 
avstår från sin del av förlorad arbetsförtjänst. Mötet handlade om 
uppdraget som är att jobba med asylsökande.  
Det handlar om att jobba med det svenska språket, samhällsfrågor, 
integration och om hälsa. Nursel och Zekiye har förberett en ansökan och 
om vår ansökan går igenom kommer vi få bidrag. Lilyana ska ta upp 
förslaget med sin förening i Göteborg om dem vill jobba med det här 
projektet även Atea ska se efter med sin förening i Norrköping. Dem 
återkommer med svar till Nursel . 
 

 
7. Ekonomi rapportering 

Överlämning av ekonomin mellan f.d kassör i AKF och AKF:s nuvarande kassör 
Lilyana har inte skett än. Men vi hoppas på att det ska gå fort som möjligt. 

  
8.   Övriga frågor 

a. Inbjudan av AFF 7/4 att delta i sponsorsfesten. 
Nursel, Samira och Ayfer deltog på sponsorfesten som AKF blev inbjuda 
till. Dem berätta att atmosfären var trevlig och lugn. Det hölls en 
minnesstund för den tragedin som skett i Stockholm igår kväll.  
 

b. Info om ROM 
Nursel och Samira informerade om ROM mötet i Norrköping. 

c. Info om Akitu 
Nursel och Zekiye informerade om AKITU firandet som var den 2 april i 
Södertälje föreningen. Förslag till kommande Akitu firande var att ha det 
som kulturfestival. 
Turnera runt i olika städer (involvera föreningen och kvinnosektion i 
staden). 
AKF bjuda in alla föreningar till Akitu. 

d. Hemsidan 
Nursel och Zekiye kommer att sköta hemsidan. 

 
9. Nästa möte  

Plats: Eskilstuna, Datum: 13/5 Tid: 11:00 
 

10. Mötets avslutande 
Ordförande Nursel Awrohum tackade samtliga och avslutade mötet. 

 



 

Sekreterare Elin Aslan 

 

 

 

 

 

 

Justerare Mecide Gulenay   justerare Zekiye Cansu 

 

  
 


