Protokoll AKF:s styrelsemöte
Datum: 2007-08-08
Plats: Östagårdens kursgård och konferans, Uddevalla
Tid: 11.00
Närvarande; Afamia, Samira G, Meryem, Behiye, Samira T och Ninwe.
Frånvarande; Sema, Raja Kima och Janet.
1§ Mötets öppnande
Ordförande Afamia förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna som blev en försättning på styrelsemötet
den 4 augusti.
2§ Val av mötetd sekreterare
Till sekreterare valdes Behiya.
3§ Val av protokolljudterare
Till justerare valdes Samira G. och Afamia.
4§ diskussion om medlemskap i olika externa organisationer.
Mötet diskuterade AKF:s medlemskap i följade organisationes;
Kvinno-SIOS, Kvinnolobby och Unifem.
Kvinno-SIOS: Samira Touma är kvar i styrelsen där, men vi ska försöka hitta en annan person som är utanför
AKF:s styrelse och som är intresserad.
Kvinnolobby: Afamia kontaktar Yildiz Oussi i fall hon vill var AKF:s kontaktperson hos kvinnolobby.
Mötet beslutade att AKF skall fortsätta vara medlem hos kvinnolobby, men att AKF:s styrelse ska få en klar bild
av vad kvinnolobby står för/gör till deras nästa årsmöte.
Unifem: Samira Georgo forsätter att vara representant för AkF, men styrelsent skall försöka få ta på en person
som utanför AKF:s styrelse för att kunna satsa mer på det som händer i Unifem.
5§ Internationella kvinnodagen – 8 mars
Mötet beslutade att AKF ska delta i Unifems arrangemang av internationella kvinnodagen den 8 mars.
Samt uppmuntra våra lokala föreningar att fira internationella kvinnodagen. AKF bidrar därför med en summa till
varje förening som firar denna dag med högst 1000 kr/förening mot kvitto.
AKF:s Kansli skall skicka information och kriterier om att beviljas bidrag till alla lokalföreningar senast i december
2007. Förslag på att fira internationella kvinnodagen den 8 mars – 08 distriksvis diskuterades. Samira G tar på sig
ansvaret att kontakta Aygul Aho ordförande för kvinnosektionen i Assyriska kulturföreningen i Södertälje för att fira
denna dag tillsammans med övriga föreningar i distriktet.
6§ Hemlandsresa
Målet med hemlandsresan är att knyta kontakter med våra kvinnoorganisationer i hemländerna och utbyta
erfarenheter och information med varandra.
Samira T har tagit på sig att kontakta olika researrangörer i hemländerna, komma med prisförslag och resedatum,
samt sköta planeringen av kost, logi, resor samt kontakten med olika organisationer i hemländerna . Behiye och
Sema har till uppgift att sköta all information och anmälningar inför resan till alla lokalföreningar.
7§ Timanställd
Angående timanställd till AKF:s kansli har det kommit förslag på att fråga Maya Touma om hon kan jobba
som timanställd för AKF. Maya har till frågats och AKF väntar på svar från henne. AKF tog fram en
arbetsbeskrivning för den timanställda. (finns längst ner i dokumentet)
8§ Planering under hösten – 2007
Det kom förslag på mötet om att besöka de lokala föreningar samt att ha en planeringshelg med AKF:s,
ARS:s och AUF:s styrelser tillsammans i Marieberg i Norrköping.
Datum för planeringshelgen: 27 – 28 oktober - 07. ARS har möte den 11 aug-2007 och Sema som ska
representera AKF på mötet skall framföra förslaget. Afamia kontaktar AUF. Mötet beslutade att AKF står för
alla kostnader för planeringshelg i samarbete med ABF.

Under hösten vill AKF:s styrelse besöka de lokala föreningarna, för att informera om AKF;s verksamhet
samt vilka AKF är. Alla i styrelsen behöver inte vara med på besöken samtidigt. Det räcker om man vid varje
tillfälle är minst 2 personer. Afamia skriver ett informationsblad om AKF, hon majlar informationsblad till
alla i styrelsen. Syftet med informationsbladet är att alla i styrelsen skall kunna representera AKF vid olika
tillfällen vid behov. Styrelsen skall besöka följande städer med lokala förenigar, Göteborg, Jön-/Lin/Norrköping, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Södertälje, Botkyrka och Stockholm.
Mötet kom med följande förslag på besöksdatum till de lokal föreningarna:
Göteborg: 15 – 16 september 2007
Jönköping: 29 sept-07, Linköping: 30 sept-07 kl. 11:30.
Botkyrka: 22 sept-07, Stockholm: 23 sept-07.
Afamia kontaktar Södertälje, Behiye och SamiraG, kontaktar Botkyrka och Samira T. kontaktar Stockholm.
Övriga föreningar ansvarar AKF:s Kansli för (bokning av besök).
9§ Mötets beslut
Mötet beslutade följande enligt tidigare ansökningar om bidrag.
Mötet beslutade att bidra med 5000 kr till Fotbollsektionen AFF i Norrköping.
Mötet beslutade att bidra med 11000 kr till Assyriska föreningen i Tensta, kulturutskottet, för att medverka
på mänskliga rättigheternas dagar i nov 2007.
Mötet beslutade att AKF bidrar med 40 000 kr för Centralregistret som ARS, AUF och AKF behöver för våra
medlemmar.
10§ övrigt
Mötet har diskuterat Rajas frånvaro av AKF:s styrelsemöte. Afamia tar kontakt med Raja angående detta.

11§ Nästa möte
Nästa möte preliminärt 30 sept-07 eller 27-28 okt-07.

