
Protokoll AKF: s styrelsemöte 

Datum: 2007-10-28 
Plats: Assyriska föreningen i Norrköping 

Närvarande: Afamia, Sema, Kima, Behiye, Meryem och Janet. 
Frånvarande: Samira G, Samira T och Ninve 

1§ Mötets öppnande 
Ördförande  Afamia Maraba förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till detta möte som 
 vi hade innan mötet med kvinnorna i Norrköping. 

2§Val av mötets sekreterare 
Till sekreterare valdes Kima. 

3§ Val av protokolljusterare  
Till justerare valdes Sema och Afamia. 

4§ Inbjudan till veckoslutskurs i Tyskland 
AKF har genom Meryem fått en inbjudan till en veckoslutskurs i Tyskland den 17 – 18 nov. 
veckoslutskursen syftar till att bl a lära känna kvinnorna i Tyskland och knyta kontakt med dem, 
men även diskussioner och föreläsningar om kvinnor i politiken. 
Styrelsen beslutade dock att det blir svårt att närvara på veckoslutskursen, då det finns många andra 
åtaganden som känns mer angelägna. Meryam kontaktar de ansvariga och meddelar att AKF inte 
kan delta. 

5§ Landshövdingen i Stockholm läns besöker AKF den 27 nov. 
Landshövdingen i Stockholms län, Per Unckel, kommer på besök till Södertälje den 27 november 
och vill gärna ha ett möte med AKF. Mötet är för kvinnor från både öst – ochvästassyriska 
föreningar och det är preliminär bokat till 1 timme. Innan mötet äger rum ska kvinnorna samlas och 
komma fram till gemensamma frågor och åsikter som bör lyftas upp under mötet. Förslag att en 
eller två kvinnor representerar kvinnorna och för deras talan under mötet. Afamia ansvarar för 
samordning och kallelse till mötet. 

6§ Sång och lekboken 
Kima rapporterar om hur långt de har kommit med boken. Under mötet kommer förslag på namn 
på personer som kan hjälpa oss med bla a fler alternativ på sånger. Listan kan egentligen göras hur 
lång som helst men mötet besluttar att kima och Shamiram Demir, som är redaktör för boken, 
bestämmer vilka sånger som till slut ska finnas med. Vi avvaktar med en definitiv listan, tills vi har 
träffat alla som kan komma med fler förslag. 
Styrelsen diskuterade eventuellt steg 2 som en slags serie på böcker som AKF kan göra. Iså fall 
skulle nästa steg bli en bok om ”Seder och bruk”. 

7§ Kanslist 
Frågan om en kanslist till AKF börjar bli akut. Vi måste hitta någon som kan hjälpa oss med allt det 
administrativa, gärna någon med lite bokföringsgrunder också. Styrelsen beslutar att Afamia ska 
annonsera ut tjänsten på AUFs hemsida och Hujada.com. Afamia avvaktar svar från Theodora 
Gergeo som har sagt att hon ev. kan hjälpa till. 

 



8§Ekonomi 
Situationen är under kontroll. Det finns obetalda fakturor fortfarande så exakt belopp om hur 
mycket som finns i kassan nu saknas. Meryem har pratat med ABF då det saknas ca 20 000 kr som 
vi ännu inte fått. Den ansvariga vill ha en verksamhetsplan och utvärdering över sommarlägret i 
Göteborg för att ge oss pengarna. Styrelsen beslutade att ge ABF boken ”Music pearls of 
Bethnahrin” som ger en bild av modern assyrisk musik. 

9§ Övrigt 
Båtresan som var tänkt den 3 nov. blir inte av då det var för få som kunde åka. Istället beslutas om 
ett gemensamt möte den 24nov. med AKF, ARS och AUF. Afamia kontaktar de övriga styrelserna 
och återkommer med besked. 

10§ Nästa möte 
Nästa möte bestäms till den 24 nov. i kansliet i Södertälje, preliminärt kl. 10.00 – 16.00 
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