Protokoll för AKF:s styrelsemöte
Datum: 14 januari 2006
Plats: Assyriska kulturhuset i Södertälje
Närvarande: Yaldez O Samira G, Rahel P Sema A, Semire B och Samira T.
Anmält förhinder: Aznif D och Afamia M.
1 § Mötets öppnande
Ordförande Yaldez förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det första mötet på
det nya året.
2 § Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och godkändes.
3 § Val av mötets sekreterare
Till sekreterare valdes Samira T.
4 § Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Sema A och Yaldez O.
5 § Informationsmöte
Styrelsen gick igenom informationsmötet som kommer att äga rum i Jönköping den 2006-0225. Lokal för mötet är Assyriska Turabdin föreningen. Samira B tar ansvaret för att ordna med
det praktiska som kost och logi.
Lokalföreningarna ansvarar för respektive medlemmarnas resekostnader utom AKF:s
styrelsemedlemmar som styrelsen bekostar. Samira T kollar upp med minibuss där man skall
försöka att samåka ned till Jönköping.
Separat program inför dagen kommer att skickas tillsammans med protokollet.
6 § Veckoslutskurs
Mötet diskuterade även veckoslutskursen som kommer att äga rum på Marieborgs kursgård i
Norrköping. Det är AKF som är sammankallande. Inbjudna är ARS och AUF, med syftet att
diskutera framtida planering och samarbete.
7 § Information
Samira G informerade om att UNIFEM kommer att ordna med firande inför kvinnodagen
2006-03-08. På förmiddagen kommer det att vara i Kulturhuset i Stockholm och på
eftermiddagen kommer det att vara en utställning med workshop på Gamla Brogatan. det
kommer mer information om detta senare.
Vidare informerade Samira G att det kommer att hållas ett seminarium 2006-01-20 i
riksdagen mellan kl. 9:00-17:00. Seminariet kommer att handla om att leva i ett
hedersrelaterat liv. Styrelsen ansågs det vara viktigt att närvara vid detta seminarium. Samira
T och Rahel kommer att vara på plats.
8 § Övrigt
Vidare information är att Chamiram har sagt upp sitt uppdrag som ordförande för kvinnoSIOS. Ersättare är Samira T som skall försöka ta kontakt med SIOS.
9 § Nästa möte

Nästa möte är den 18/2-06 i BKF:s kulturförening i Hallunda Kl 16:00
10 § Mötets avslutande
Ordföranden Yaldez tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

