Assyriska kvinnoförbundets styrelse möte
Plats: Assyriska föreningen i Norrköping
Datum: den 30 okt
Tid: kl. 20.00 -22.00
Närvarande : Nursel Awrohom, Samira Gergeo,
Mecide Gulenay, Nohadra Karjo, Elizabeth Birol, Linda Aydin,
Frånvarande: Yildiz Kerimo, Elisabeth Dinc, Elisabeth Nison
1.
2.

Ordförande förklarade mötet öppnad
Till protokolljusterare valdes
Nursel Awrohum och Linda Aydin

3.

Styrelsen fastställde dagordningen

4.

Föregående protokoll lästes upp av ordförande Nursel Awrohum
Beslutsärenden

5.
6.

Termins aktivitet: Assyriska föreningen i Södertälje sponsras för en
aktivitet med 2000kr ( babymassage med sång och rytmik)
Köpa barnböcker från Rinyo USA:
Vi ska beställa 100 st barnböcker från USA, inväntar den svenska, väst och
östassyriska versionen.
Sökta bidrag

7.

Inkomna bidrag till Ellis Tävling och val av bästa bidraget:
AKF beslutade att priset delas mellan de två enda föreningar som sökt dvs.
Assyriska föreningen i Stockholm och assyriska föreningen i Södertälje. De
välkomnas att ta emot priset den 28/11 i Assyriska föreningen i Norsborg
den 28 nov kl.13.00. Bidraget är på 5000kr/ var. Elisabet Birol fixar diplom.

8.

Inana familjeläger

9.
10.

11.

Inana föreningen skall få 5000 kr för familjeläger de gjorde 2015
Assyriska tjejfotbollen söker bidrag:
Assyriska tjejfotbollen i Södertälje sponsras med 10.000 kr av AKF
SIOS, utställning:
Sios-utställning om kvinnor i krig. En utställning av 8
medlemsorganisationer i SIOS. Utställningen äger rum den 15 november
2015 på ABF huset i Stockholm mellan kl 13.00-16.00. Styrelsen bör vara
där tidigare och förbereda kl. 11.00. Utställningen kommer att finnas kvar i
en vecka.
Saras avtackning:
Samira och Nursel skall å AKF vägnar tacka av Sara med en present och
blommor.

12.

Rese ersättning vid våra aktiviteter
Bensinersättning vid våra aktiviteter skall betalas enligt Eniros uträkning
from nästa aktivitet.

13.

Ekonomi rapportering
Kassören Elisabet B redogjorde om ekonomiska läget. Allt verkar vara bra.
Nohadras biljett till Turkiet:
Nohadra kommer att betala biljett kostnaden i nästa månad till kassören.

15

Rapportering

16.
17.

Planering av kommande aktiviteter.
Konferens i Bryssel med Attiya Gamri håller vi på att planerar under den
19-22 maj 2016
Övriga frågor
Elisabet B visade kvittot på att vi har bekostat Saras dator från AKF budget.
Till nästa möte ska vi föröka få reda på en ny anställd för AKF
Nästa möte och avslut
28 nov-2015 kl.11.00 i Assyriska föreningen i Norsborg
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Sekreterare
Elisabeth Dinc

Justerare
Linda Aydin

justerare
Nursel Awrohum

