Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte
Plats: Assyriska föreningen i Norsborg
Datum: den 28 november
Tid: kl. 10.00 -15.00
Närvarande : Nursel Awrohum, Samira Gergeo, Mecide Gulenay, Elizabet Birol, Linda
Aydin, Yildiz Kerimo, Elisabeth Nison
Frånvarande: Nohadra Karyo

1§ Ordförande Nursel Förklarade mötet öppet och välkomnade alla som närvarade.
2§ Till protokolljusterare valdes Samira Gergeo och Yildiz Kerimo
3§ Styrelsen fastställde dagordningen
4§ Genomgång av föregående protokoll
5§ Beslutsärenden: Styrelsen beslutar att köpa 100st böcker från Rinyo.
6 § Styrelsen godkände Elisabeth Dinc uppsägning från styrelsen pga tidsbrist, Mecide
Gulenay tar över som sekreterare, samt Elisabeth Nison som vice sekreterare.
7 § Sökta bidrag: Assyriska föreningen i Järfälla får 2000kr i aktivitetsbidrag.
8 § SIOS, projekt mot rasism kommer att hålla i en utbildning i Assyriska föreningen i
Södertälje den 23/1-2016 kl: 9-12 och därefter mellan 12-16 styrelsemöte. Efter styrelsemötet
äter vi gemensam middag. Intresserade föreningsmedlemmar uppmanas att ta del av
utbildningen på förmiddagen mellan kl.09.00-12.00.
9 § Konferens i Bryssel, inväntar svar från Attiya om vi ska ha en vanlig konferens eller
endast sitta med EU-politiker. Styrelsen kommer att se över planeringen för resan till Bryssel.
10 § Hujådå pappersform bidrag: vi kommer att fortsätta sponsra Hujådå i pappersform med
5000 kr för nästkommande år. Förslag är att alla från syrelsen skall turas om att skriva något i
tidningen.

11 § Festival aug-sep 2016: Styrelsen beslutar att genomföra en festival sista veckan i augusti
eller i början av september i Södertälje utomhus vid Marenplan.
12 § Ekonomi rapportering: ekonomin ser bra ut. Nursel skickar en påminnelse till Nohadra
angående biljettpengarna för Turkietresan.
13 § Saras avtackning, Samira och Nursel skall å AKF vägnar tacka Sara med en present och
blommor.
Rapportering:
SIOS utställning och föreläsningen: Nursel informerade att det var en lyckad aktivitet vi hade
med SIOS. Både utställningen med Samiras Tavlor, ARS planscher och föreläsningen av
Anna Melle var väldigt bra. Det var många besök alla utställningsdagarna på ABF i
Stockholm.
Fortsatt bidrag ges till Assyria-TV som uppvakar våra aktiviteter så att flera tusen kan se de.
Planering av kommande aktiviteter, konferens till Bryssel med Attiya Gamri planeras 19/522/5,vi återkommer om mer info lite längre fram.
Övriga frågor, stödja projekt Rinyo,
Bensin ersättning kommer att ges till föreningarna som var med vid Norrköpings veckosluts
konferens samt fram över.
Om ekonomin tillåter ska vi bidra Assyriska hjälpfonden och Assyrier utan gränser för inköpa
av mediciner till flyktingar i nöd.
Inbjudan från Assyriska föreningen i Södertälje till Linda Georges konsert: 6/12-AKF bjuder
2 personer från styrelsen, Elisabeth N och Nursel A kommer att närvara.
kommande planering
20/12 Skype möte 20.30 vid nödfall
23/1 AKF+SIOS utbildning mot rasism 9-12 i Södertälje, sedan styrelsemöte och
avslutningsvis går ut och äter
27/2 styrelse möte
19/3 årsmöte/informations möte i Inana föreningen i Alby
23/4 styrelsemöte
Ev 5-8/5, kvinnoläger
19-22 maj konferens i Bryssel
4/6 sista styrelse mötet innan sommaruppehållet

Den som skrev:
Mecide Gulenay

Justerare
Yildiz Kerimo

Justerare
Samira Gergeo

