Protokoll 1- 2016
Assyriska kvinnoförbundets styrelsmöte.
Plats: Assyriska förening i Södertälje.
Datum: 23 jan 2016
Tid: kl 9:00-12:00
Närvarande: Nursel Awrohum ,Elizabet Birol, Linda Aydin, Yildiz Kerimo, Samira Gergeo,
Nohadra Edwar Mousa, Elisabeth Nison.
Frånvarande: Mecide Gulunay anmält förhinder.
1. Ordförande Nursel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.
2. Till protokoll justerare valdes Linda A och Elizabet B.
3. Styrelsen fastställde dagordningen.
4. Föregående protokoll lästes upp.
5. AKF har beviljat 2000 kr till Stockholms assyriska förening för aktivitets bidrag för hösten
2015.
6. AKF har beviljat Järfällas förening 5000 kr för Tävlingen 2015 som 1:a pris, inväntar ett
konto nr.
7. AKF har skjutit upp konferens i Bryssel med anledning av Attyia Gamris havande situation
till den 28 sep-2 okt 2016.
AKF kommer att bjuda in föreningarnas ordförande i varje kvinnosektion till konferensen i
Bryssels, AKF står endast för kost och logi de får stå för resan.
8. Vi kommer att bjuda in en representant från Syrien, Irak och Turkiet till konferens i
Bryssel.
9: Assyriska kulturförening i Norrköping har beviljats 2000 kr för en aktivitet för
en utställning om våra journalister genom tidenderna för hösten 2015.

10: AKF kommer anordna en kulturfestival tillsammans med AUF och ARS i slutet på augusti
eller i början på september på Marenplan i Södertälje.
Föreningar som vill delta uppmanas att förbereda sig redan nu.
11: Ekonomi rapport:
AKF har betalat 337.50 USD för böcker som vi har beställt, 1000 USD för språk utveckling
projekt som Rinyo håller i.
Nohadra har betalat tillbaka sin biljett som hon var skyldig.
AKF utsätt och skickat en Hedersutmärkelse för flyktingförläggning i Istanbul. AKF har
bidragit med 10.000 kronor till deras verksamhet.
12: Övriga frågor.
AKF kommer att delta i SIOS utställning om kvinnor som anordnas i Göteborg den 6/2- 2016
Utställningen är om kvinnas situation och roll under kriget.
Assyriska utan gränser och Assyriska hjälpfonden har fått 10000 kr var i bidrag för mediciner
och förnödenheter i dessa svåra dagar.
AKF har fått inbjudan från AUF 31/1 att delta i en föreläsning i Södertäljes förening.
AKF kommer att anordna ett kvinnoläger den 5-8 maj och temat kommer att bli kost och
hälsa.
Tid och plats meddelas när alla har kollat upp olika alternativ där man kan vistas.
Den 19/3 kommer AKF att hålla sin informations möte i Inana förening i Alby.
Kallelsen kommer att skickas till föreningar
Nästa möte:27/2 -2016 i Järfälla kl 11:00
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