
  
 

Plats: Linköping   
Datum: 28 oktober 
Tid: 11.00-17.00  
Närvarande: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Elin Aslan, Elisabeth Nison, Mecide 
Gulenay, Zekiye Cansu, Lilyana Mutlu 
Frånvarande: meddelat förhinder, Samira Gergeo och Atea Baravdish 
Gäst: Huliya Sinemli Gursac vår SIOS representant 
 
DAGORDNING 
 
1. Mötet öppnande 

Ordförande Nursel välkomnar samtliga och öppnar mötet. 
 

2. Val av justeringsmän för dagens protokoll 
Justerare av protokoll valdes Elisabeth Nison och Mecide Gulenay 
 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

4. Föregående protokoll  
Nursel går genom föregående protokoll. 

 
5. Besluts – och föredragningsärenden 

a. Södertälje föreningen söker bidrag för 50 års firande 
 Södertälje föreningen har firat assyrier 50 år i Sverige och sökt bidrag. 
Vi hade gärna velat ge ett bidrag till föreningen men tyvärr kan vi inte på 
grund av vår ekonomi. 

b. Föreningen i Bergsjön söker startbidrag 
Vi har fått en ansökan från Bergsjön föreningen, där dem ber om 
startbidrag för att komma igång med sin förening. Dem vill satsa på en 
kvinnosektion. Vi har beslutat att Elin och Lilyana ska kontakta 
föreningens ordförande Albert och boka en träff. Vi kommer att ställa upp 
med ett bidrag på 5000 SEK om Bergsjön föreningen uppfyller AKF:s 
stadgar. 
 

c. Föreläsningen av Hubert Roslund 12 nov kl.16.00, upplägg? 
Zekiye har haft kontakt med Hubert Roslund om lite önskemål om 
upplägget och vi kommer göra så gott vi kan för att möjliggöra hans 
önskemål. Vi planerar även om hur vi ska annonsera föreläsningen för att 
nå ut till så mycket folk och speciellt ungdomar som möjligt. Vi har 
kommit fram att vi samtliga ska dela affischen på facebook, skicka ut den 
till alla våra lokalföreningar och försöka hänga affischer i bibliotek. Vi ska 



även försöka kontakta några skolor för att nå ut till ungdomar. Vi har tagit 
beslut om att bjuda på fika undre föreläsning.  
 

d. Att kontakta föreningarna före december 2017 slut angående 
medlems värvning.  
Vi prata om hur vi ska gå tillväga för att värva mer medlemmar. Vi har 
beslutat att Elisabet Nison och Samira Gergeo ska kontakta föreningar 
som vi redan har besökt tidigare och även alla andra föreningarna. 
  

e. 8 mars, internationella kvinnodagen Claire o Yacob från Bryssel 
Zekiye har kontaktat Yacob, hon frågade om dem kunde tänka sig att 
närvara på internationella kvinnodagen. Hon gav förslag på 3 datum som 
vi tog beslut i föregående kontakt. Men tyvärr så kunde dem inte närvara. 
Men dem ska fortsätta hålla kontakten så att vi förhoppningsvis kan bjuda 
in dem till en annan gång och planera det.  
 

f. Bjuda Arkivdata på frukost 
Nursel berättar att AKF:s verksamhetsberättelser genom alla år 
(möjligtvis att något år inte finns med) andra dokument och bilder har 
digitaliserats av Arkivdata en verksamhet i Södertälje kommun.  
Så nu finns verksamhetsberättelserna att hitta på vår hemsida, 
www.assyriskakvinnoförbundet.se  
Som tack för jobbet kommer AKF att bjuda ca 35 deltagare på frukost.  

 
6.  Projekt ansökningar 

a. Att söka Asylprojekt på nytt i nov 
Handläggaren från länsstyrelsen avslog AKF:s asylprojektansökan.  Nursel 
och Zekiye kontaktade de igen och kommer att söka på nytt nästa år 2018. 
 

7.   Ekonomi rapportering 
a. Lilyana berättar om ekonomin. 

  
8.   Övriga frågor 

a. Info om träff med Murat Kuseyri Turkisk journalist Nursel, Samira 
och Zekiye 
Nursel, Samira och Zekiye träffade den turkiska journalisten Murat 
Kuseiri. Vi berättade om situationen i Turabdin ang våra marker, kloster 
och kyrkor samt situationen för assyriska folket i Turkiet, Syrien och Irak. 
Artikeln kom med i flera olika tidningar. 
 

b. SIOS festivalen 17 sep och resan till Warszawa och annan allmän info 
Vår gäst Hulya Sinemli vår representant i SIOS berättar om SIOS festivalen. 
Festivalen gick bra, det närvarade ca 300 personer från olika 
nationaliteter. Alla nationaliteter visade sin kultur på olika sätt. Vi på AKF 
visade upp assyrisk folkdans med en dansgrupp från Botkyrka. Fadi 
sponsrade AKF med att bjuda på assyrisk mat på SIOS festivalen. Vi vill 
tacka Fadi Jebbara för den fina sponsringen. Hulya och Mecide berättar om 
Warszawa resan som dem åkte på genom SIOS. Det var ca 12 personer på 
resan med olika nationaliteter. Det var en resa med bland annat en 

http://www.assyriskakvinnoförbundet.se/


föreläsare och mycket kultur från Polen. Mecide ska hålla en föreläsning 
genom SIOS om mindfulness för grekiska föreningar och hon säger att vi 
också är välkomna. Våra representanter Hulya och Mecide tycker att AKF 
ska gå med i stor SIOS. Mecide och Hulya får ta reda på mer vad det 
innebär och ta upp det vid nästa AKF möte. 
 
 
 

c. Presentera AKF i 50 år och 20 års firande av våra föreningar 
AKF var närvarande på 50 års firande av assyrierna i Sverige i Södertälje 
föreningen.  Nursel och Zekiye representerade AKF även på 20 års firande 
av AKC föreningen och Nursel höll tal gratulerade föreningarna. Stort 
grattis ännu engång. 
 

d. Info Turabdin Kommittén, möte 22 okt? 
Zekiye berättar om Turabdin kommittén. Hon var på ett möte den 22 
oktober. En delegation av olika kyrkor och politiker kommer att åka till 
Turkiet och ta med sig kommitténs deklarationsbrev till myndigheterna i 
Turkiet. 
 

e. Info till Syrianska föreningen 1 okt 
Vi har blivit inbjudna att gå på en demonstration som syrianska 
föreningen anordna. AKF deltog på demonstrationen. Och vi tackar 
syrianska föreningen för inbjudan.  
 

f. Skriva i Hujådå pappers tidning frågan är ställd till nya ARS styrelse. 
AKF har skrivit och till ARS om att få möjlighet att få en plats i tidskriften 
Hujådå. AKF hoppas på ett positivt svar från ARS styrelsen. 
 

g. Förslag på aktivitet Plan 
Vi pratade om att vi måste komma med förslag till nästa möte på 
aktiviteter plan till nästa år. 
 

h. Elisabeth närvara på en föreläsning  om Psykisk ohälsa 
Elisabeth närvarade på en föreläsning den 24 oktober som handlade om 
Psykisk ohälsa. Det var för hela Östergötlands län. Hon tyckte det var 
intressant. Det handlade om ensamkommande barn som kommer till 
Sverige om deras hälsa.   

 
9. Nästa möte  

Nästa möte blir den 2 dec Kl 11:00 i Stockholm. 
10. Mötet avslutande 

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet. 
 
Träffade Kvinnorna från Linköping Mesopotamien kulturföreningen 
Efter vårt möte träffade AKF styrelsen flera kvinnliga medlemmar i Föreningen. Vi 
hade en givande diskussion om föreningarnas utveckling och hur vi kan stötta 
varandra och lyfta kvinnans situation och kvinnas roll i samhället. Vi värvade 
medlemmar till AKF och berättade vikten av att vara engagerad i föreningslivet. 



Sekreterare  
 
 
 
 
 
 

Elin Aslan 
 
 
 
Justerare     justerare 
 

 
 
 
 

 
Elisabet Nisom   Mecide Gulenay 


