Protokoll AKF: s Styrelsemöte
Datum: 2007 -08-04
Plats: AKF:s Kansli i Södertälje
Närvarande: Afamia, Samira G, Sema, Kima, Meryem, Behiye och Samira T.
Frånvarande: Ninwe, Raja och Janet
1§ Mötets öppnande
Ordförande Afamia förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till detta möte som blev
något av ett förmöte inför AKF`s sommarläger.
2§ Val av mötets sekreterare
Till sekreterare valdes Samira T.
3§ Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Sema och Afamia
4§ Manifestation SEYFO
Eventuellt att det förväntas av AKF att atälla upp som funktionärer inför och under
manifestationen den 4 augusti.
5§ ADO jubileum
AKF styrelse har fått inbjudan att närvara på ADO`s 50 års jubileum. Vi kommer självklart att
närvara och ställa upp en monter eller någon utställningsform med bilder osv.
Behiye och Samira G representera AKF.
6§ Sommarläger
AKF anordar sommarläger i Uddevalla utanför Göterborg i Örtagårdens kursgård. Vi från
styrelsen kommer att åka redan på onsdag alltså den 8 aug och resten av deltagarna åker dagen
efter den 9 aug. Lägret varar mellan den 9 – 12 augusti. Det har tyvärr blivit färre deltagare än
vi hade räknat med, men vi hoppas att lägret kommer att bli så pass bra ändå. Vi och några av
styrelsemedlemmarna tar också med sig sina privata kameror för aktiviteten som behövs.
Samira T skall även ta med sig 3 par vantar, halsdukar och mössor
7§ Media Suroyo TV
Meryem D kom med förslag att Suroyo TV skall filma sommarlägret. Hon skulle ta hand om
den kontakten.
8§ Projektredovisning
Projektredovisningen jämställdhet. Nu är klar och godkänd tack vare ett bra jobb av Afamia och
Llona Aslan som arbetat fram utvärderingen på ett oklanderligt sätt. Styrelsen har fått var sitt ex
att läsa igenom för att bland annat komma med idéer inför nästa fas, alltså fas 3 i projektet. Nya
ansökan skall vara inne senast den 9/8-2007.
9§ internationell konferens
AKF har fått en stor summa pengar till sin fortsatta verksamhet. Afamia kom med förslaget att
anordna en internationell konferens där vi bjuder in och bekostar föreläsare från de länder där
vårt folk lever. För att uppmärksamma den assyriska kvinnan.

10§ Timanställd
AKF behöver en timanställd gärna någon ung kvinnlig student som behöver extra jobb.
Hjälpen kommer att vara den administrativa delen som resten av styrelsen inte hinner med och
det kommer att vara ungefär 10/tim i månaden med cirka 80: kr/timme.
11§ Utskott i Tensta
Det har kommit ansökan om bidrag till Kulturutskottet i förening i Tensta för att genomföra ett
seminarium om vårt folk. Detta seminarium kommer att vara på så kallada MR dagar i
november i Stockholm där dessa personer kommer att anordna utställningar, föreläsningar och
mycket annat som kommer att uppmärksamma vårt folks fråga. Till detta så behöver de hjälp
med ekonomin och material, om det ex. finns broschyrer.
12§ Kassa
Sema rapporterade att det för närvarande finns 150 000:- i kassan.
13§ Fotbollsektion
Fotbollsektionen AFF behöver ekonomisk hjälp av AKF. Vi återkommer senare.

