Protokoll för AKF:s styrelsemöte
Datum: 2007-04-15
Plats: Hotel Skogshöjd, Södertälje
Närvarande: Afamia, Samira G, Sema, Behiya, Ninve, Janet och Samira T.
Anmält förhinder: Meryem, Raja och Kima.
1 § Mötets öppnande
Ordförande Afamia förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det första mötet för
AKF` s nya styrelse.
2§ val av mötets sekreterare
Till sekreterare valdes Samira Touma
3§ val av justerare
Till justerare valdes Sema och Afamia.
4§ Mötet med kvinno styrelsen i Södertälje förening
AKF tog emot kvinnostyrelsens medlemmar till ett möte för att diskuterar hur AKF och
kvinnostyrelsen kan samarbeta och bidra till att förstärka både AKF och kvinnostyrelser. Aygul
Aho som är ordförande för kvinnostyrelsen i Södertälje inledde med att säga att hon vill förstärka
samarbetet med AKF. De finns till förfogande om AKF behöver hjälp och stöd i olika
verksamheter. Aygul har också tagit initiativ till att bilda ett nätverk för kvinnosektionerna i
Stockholmsområdet, vilket har fått en positiv respons.
De efterfrågar en hemlandsresa och ett sommarläger som bl.a. fokuserar på jämställdhetsfrågor.
Föreningen håller också på att starta på att starta upp olika studiecirklar för kvinnorna som t. es.
Sim – och sykurser.
5§ Förslag på mötesform för AKF
Dagordning skrivs av ordförande och mejlas ut till styrelsen en vecka innan styrelsemötet.
Helt nya punkter eller beslutsförslag på dagordningen som inte har diskuterats tidigare måste
beskrivas skriftlig och rapporteras före möten till styrelse på mejl. Rapportering av seminarier och
andra aktiviteter där AKF deltar skrivs ner och mejlas till ordförande senast en vecka innan mötet.
Styrelsen har en skyldighet att gå in på sin mejlbox en gång i veckan för att ha kol på vad som
händer i AKF.
Syftet med det här förslaget är ett effektivisera våra möten och att ge alla styrelsemedlemmar en
möjlighet till att sätta sig in i bilda sig en uppfattning om olika frågor innan man kommer till mötet.
Detta leder i sin tur till att diskussionerna blir mer konstruktiva och givande. Det går dessutom
fortare då rapporteringen upptar mindre tid och den tiden kan vi istället använda till att fatta beslut
eller diskutera frågor som är viktiga för AKF:s verksamhet idag och i framtiden.
Ordförande tog upp några punkter som är grundläggande för att atmosfären för styrelsemötena ska
vara god och konstruktiv. Vi kom överens om att följa dessa punkter varje möte och påminna oss
om dem emellanåt.
•
•
•

Mötet ska vara öppna för diskussion och oliktänkande. Det ska vara högt i tak.
Respekt för varandras åsikter. Lyssna på varandra.
Om vi har kritik ska den vara konstruktiva; inga personliga påhopp.

6§ Beslut om presidium
Till presidium valdes Afamia, sema och Samira T. Dessa tre personer skall ha bestämmande
rätt till frågor son man ta beslut om snabbt. Presidiet skall ha tätare mötet för att få möjlighet
att få möjlighet att diskutera aktuella frågor som rör AKF.
7§ Rapportering
kort rapportering gavs ut av följande personer.
•
•
•
•

ARS årsmöte, Samira T
Kvinnolobbys årsmöte, Samira G
Dialogmöte arrangerad av AKF och AFF, Afamia
Ekonomi, Sema

8§ Prioritering och grov planering för år 2007 – 2009
•

•
•

Bidragsystem
Afamia talade om våra kommande projekt och hur vi skall kunna söka kunna söka bidrag
till det. Det har kommit förslag om att tillsätta en kommitè för det ändamål och den
kommittèn skall bildaspå vår kommande planeringshelg den 4-5 maj.
Besöka, informera och lyssna på var lokalföreningar
AKF`s mål är att besöka alla våra lokala föreningar (21 stycken)
Fortsättning av projektet jämställdhet nu, fas 3
AKF kommer att fortsätta med projektet jämställdhet nu.
Ordinarie verksamhet såsom sommarläger, veckoslutskurser och konferenser
Veckoslutskurser skall hållas mins 1 gång/termin och det skall vara geografisk spridda
Internationellt arbete: Europa och hemlandet
Till det internationella arbetet får vi diskutera om vi behöver ett utskott för det ändamålet
och vad det är vi vill med den verksamheten. Exempelvis kan vi söka projektpengar eller
annat. Till nästa möte skall vi bestämma oss för vad vi kan göra och vad vi är intresserade
av att arbeta med. Obs: Det finns möjlighet att även involvera kvinnor som inte ingår i
styrelsen. Vi skall kunna samarbeta mer med utlandet och bjuda dem till Sverige och våra
konferenser.

9§ Övrigt
•
•
•

Assyriska kvinnan tas upp till diskussion, det kommer att bortläggas till nästa möte.
Förslag till våra kommande aktiviteter, göra en handbok om jämställdhet. Afamias förslag
är att bilda en arbetsgrupp för det arbetet.
Hur kan vi nå våra östassyriska föreningar?

10§ Nästa möte
5 maj kl 11:00 på assyriska föreningen i Tensta, Tenstagången 51.
11§ Mötets avslutande

