
 
Assyriska kvinnoförbundet styrelsemöte  

Plats: Assur föreningen i Fittja 
Datum: 19 augusti 
Tid:  kl.11.00  
Närvarande på plats: Nursel Awrohum, Samira George, Zekiye Cansu 
Närvarande genom Skype: Elin Aslan, Lilyana Mutlu, Elisabet Nison 
Frånvarande: Meddelat förhinder Medcide Gülenay, Ayfer Rhawi, Atea Baravdish 
 
 
1. Mötet öppnande 

Mötets ordförande Nursel Awrohum öppnade dagens styrelsemöte genom att  
hälsa samtliga välkomna 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Samira, Zekiye valdes till justerare av protokoll. 

3. Fastställande av dagordningen 
Mötet godkänner dagordningen 

4. Genomgång av föregåande mötesprotokoll 
    Ordförande går igenom föregåande protokoll. Ingenting att erinra. Protokollet 
    läggs till handlingar.  
 

5. Besluts – och föredragningsärenden 
a. Att delta i ARS ordförande möte den 3 sep i Norrköping. 

    AKF hade tänkt närvara på mötet. Nursel och en till ur styrelsen. Mötet 
    Blev inställd. Återse vänta när nästa tillfällen kommer. 

b. Assyria TV medlemsavgift. 
Vi har fått en faktura på medlemsavgift av Assyria TV. Vi har tyvärr 
meddelat att vi inte kommer att kunna betala i år. 

c. Durable solution for displaced Syriens,  
Är en dansk flyktingorganisation som har intervjuat AKF styrelse 
medlemmar om Syriens flyktingsituation. Dem har en konferens den 16/9 
2017.  Atea, Samira, Zekiye och Elisabeth kommer att närvara på denna 
konferens. En heldags konferens. 

d. Föreningen I Södertälje har skickat in dokumentation om 8 mars 
Vi tackar för ansökan och dokumentation. Styrelsen beslutat att inte ge 
något bidrag eftersom vår ekonomi inte tillåter det. 

 
6.  Projekt ansökningar 

a. AKC familjeläger har skickat in dokumentation 
Tack för en fantastisk dokumentation av familjeläger, dess värre kan vi inte 
bevilja de något bidrag pga vår strama ekonomi. 

b.  Projektet ” Kvinnoorganisering`` 
Vi fick avslag på nytt av MUCF. 

c. Asyl projektet-Aster  



Nursel ska ta kontakt med Länsstyrelsen och fråga  hur det går med vår 
ansökan.  

 
7.   Ekonomi rapportering 

a. Lilyana berättar om nuvarande ekonomi. 
  
8.   Övriga frågor 

a. Föreläsning av Hubert Roslund- Zekiye 
    Zekiye har bokat Hubert Roslund till en föreläsning som skall handla om 
    Vårt folk. Föreläsningen kommer att hållas i assyriska föreningen 
   Södertälje. Lokal Sharokin söndagen den 12 november. Mer info kommer 
framöver. 
b. Hur går det med medlemsvärvning? 
Vi behöver rekrytera fler medlemmar. Elisabet och Samira kontaktar lokal 
föreningarna. 
c. Hur går det med att skriva Livshistoria?? 
Vi måste vara bättre på att driva frågan med våra medlemmar att skriva. Vi 
behöver också hjälp från alla våra föreningar för att påminna kvinnorna att 
skriva sina historier. Det är bra för våra kommande generationer. 
d. Ombudsdiskussionen fortsätter 
Den här punkten togs upp redan förra mötet. Men vi fortsätter diskutera om 
hur vi ska gå tillväga med att välja ombud till framtida AKFs årsmöten. 
e. Föreläsare från Bryssel, Om Surme Hanim 
Vi diskuterade att bjuda in en föreläsare till internationella kvinnodagen. 
Zekiye kontaktar föreläsaren. Mer info till nästa styrelsemöte.  
f. Läget i Turabdin 

Zekiye valdes vara med i Turabdin kommittén och har informerat om läget i 
Turabdin och besöket de gjorde till den Turkiska Ambassaden.  

g. Familjeläger 
Vi fick information om familjelägren både hos AKC, AKFB och Södertälje 
föreningen. Det var väldigt lyckade familjeläger. Hos alla handlade lägret 
mycket om att stärka individerna i sin identitet och om assyrisk sång, 
musik och lekar. Det är viktigt att vi bevarar vår kulturarv och det kan vi 
göra under lägerdagarna. AKFs förslag är att alla assyriska föreningar 
ordnar familjeläger, där man umgås över åldersgränser. 

  
9. Nästa möte 

14 oktober kl 11:00 i Linköping.  
10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat 
 
Sekreterare   Justerare  Justerare 
 

 
 


