Protokoll för AKF:s styrelsemöte
Datum: 25 februari 2006
Plats: Assyriska Tur Abdin föreningen i Jönköping
Närvarande: Yaldez O Semire G, Sema A, Semiran B och Samira T
Anmält förhinder: Rahel Poli och Afamia M.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Yaldez förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och godkändes
§ 3 Val av mötets sekreterare
Till sekreterare valdes Semiran B.
§ 4 Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Sema A och Yaldez O
§ 5 EU-konferens
Konferensen äger rum 28-30 April i Marieborgs kursgård från Fredag kl 15:00 till Söndag kl
15:00. Yaldez och Aznif tar hela ansvaret för konferensen samt kontaktar Meryem Demirel
för de praktiska detaljerna.
§ 6 Information
Semire G informerade om internationella kvinnodagen.
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. För mer information om detta titta på
anslagstavlan i din förening, (gäller Storstockholm). I Assyriska kulturföreningen i Höders väg
17, Norsborg i samarberte med Röda Korset firas det Internationella Kvinnodagen 8/3-06 med
Tema Kvinnan Idag. AKF Välkomnar alla kvinnor denna dagen.
§ 7 Inbjudan av AUF
AUF bjuder AKF till sitt årsmöte som äger rum den 18/3 i Uppsala Universitet, Ekonomikum,
på Kyrkogårdsgatan 10. Mer information finns på : www.auf.nu
§ 8 Nybildad förening
I Helsingborg har det bildats en ny assyrisk förening.
AKF ser fram emot att träffa medlemmarna och informera om AKF´s verksamhet genom att
skicka 2 representanter
§ 9 Zenobiaprojektet
AKF fick inbjudan att närvara vid föreläsningen och delta i diskussionen kring hedersvåld.
AKF tar avstånd från projektet eftersom den här problematiken ej är förekommande hos oss
som folkgrupp. AKF kommer att agera med en skrivelse till projektansvariga.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte är den 25/3-06 i BKF:s kulturfrening i Hallunda. Kl 1:00

§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden Yaldez tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

