
Protokoll för AKF:s styrelsemöte 
 
Datum: 07-11-24 
Plats: Kansliet i Assyriska kulturhuset 
Närvarande: Afamia, Meryem, Samira G., RahelP, Kima, Aznif D, Samira T, Sema, Ninve 
och Behiye. Anmält förhinder: Janet 
 
1 § Mötets öppnade  
Ordförande Afami öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2 § Val av mötets sekreterare 
Samira T. valdes till sekreterare. 
 
3 § Val av protokolljusterare 
Sema och Afamia valdes till justerare. 
 
Egna reflektioner över styrelsen 
Var och en av deltagarna fick ge sin reflektion över styrelsen. Samtliga var mycket nöjda och 
positiva med ledningen och styrelsen. 
 
4 § Erfarenhetsutbyte med hemlandet 
Styrelsen har länge diskuterat behovet av att stärka kontakterna med assyriska kvinnor i 
Mellanöstern och utbyta erfarenheter och kunskaper. AKF har under hösten har haft kontakt 
med några representanter för kvinnoorganisationer i Syrien och Libanon och planerat två 
konferenser i december månad för att diskutera frmatida samarbeten. Mötet beslutade att 
Samra T och Afamia åker ner till Syrien för att delta på dessa konferenser. 
 
5 § Hemlandresa 
Samira T har kontaktat en resebyrå (Izla) i Syrien och haft förhandlingar inför resan gällande 
resa, kost och logi. Samira T har via AKF kommit överens med resebyrån om att de ansvarar 
för AKFs vistelse under resan. Men AKF ansvarar för planeringen i Kamishli då vi 
förhoppningsvis kommer att träffa olika kvinnoorganisationer som jobbar för vårt folk. AKF 
har även beslutat att resan kommer att vara i två veckor. Samira återkommer med mer 
information gällande kostnader och andra praktiska detaljer till nästa möte. 
 
6 § Lek och sångbok 
Kima som ansvarar för ämnet gav oss en rapport om läget. Hon kom med en lista om de 
sånger, leker och dansar som man skall satsa på. Förutom Kima så är journalisten Shamiram 
Demir och kompositören Elias Zasi engagerade och de kommer även att ta hjälp av Hannibal 
Romanos. Det verkar som om de har kommit långt med projektet. 
 
7 § Möte med landshövding i Stockholms län 
Mötet med Stockholms landhövding uteblev p.g.a. missförstånd. Syftet med mötet var att 
landshövdingen skulle träffa AKF för att prata om flyktingarnas situation. 
 
8 § Lobby Kurs 
AKF kommer att utbilda ungefär 15 personer i kommunikation och marknadsföring. Kursen 
kommer att vara i AFF föreningens lokal i den nya fotbollsarenan, kursen är mellan 8-9 
december 2007. Ninos Warda redan börjat med sin lobbyverksamhet i Bryssel. Sema      



Kom med förslag om att AKF bör stödja även hans verksamhet, vilket de samtliga godkände 
förslaget. 
 
9 § Europa konferens 
Till oktober 2008 planerar AKF att ordna en konferens. Målet med konferensen är att samla 
engagerade kvinnor från hela Europa till att samla en dokumentation om hur långt den 
assyriska rörelsen har utvecklats. Man kommer att bjuda in ett flertal föreläsare för att få en 
inblick om rörelsen har utvecklats. Man har tagit beslut om detta men kommer endast att 
genoföras beroende på om vi får bidrag från ABF. Afamia ansvarar för att söka bidrag för det. 
 
10§ Internationella kvinnodagen 8 mars 
Samira G som arbetar med förberedelserna inför den dagen kom mes förslag om att bjuda in 
Margareta Wiklund som föreläsare för att berätta om de assyriska kvinnornas situation i norra 
Irak. Samira G håller kontakten med Margareta. Enligt AKF´s förslag från tidigare möten så 
bidrar förbunden med en viss summa pengar till de lokala föreningar som ordnar någon form av 
aktivitet inför den dagen. Undantag är att assyriska föreningen i Norrköping kommer att ordna 
en större fest i samarbete med granföreningarna och därför söker något större bidrag för det. 
 
11§ Rapporteringar 

• Sema: I nuläget är ekonomin satabilt 
• Afamia: Projektansökningar, Afamia berättade om att blev lite krångel med 

ansökningarna, men att det hade ordnat sig och blev till sist godkända med vissa 
anmärkningar. Hon berättade vidare att de bidrag som vi har fått skall täckas AKF´s 
verksamhet under hela mandatperioden. Vidare förklarare Afamia att 1 maj 2008 är det 
sista ansökningsdag för att söka bidrag från Forum syd. 

• Afamia: nedskärningar av Qolo. Afamia har gjort en skriftlig överklagan. 
• Afamia: interpellation om SEYFO i riksdag. 
• Samira T och Behiye: AKF hade får inbjudan av gruppen NEWLO att närvara på MR- 

dagarna i Stockholmässan Samira T och Behiye var och besökte mässan som är ett 
forum för mäskliga rättigheter. Det var mycket glädjande att även vårt folk blev 
representerade bland de organisationer som verkar för mäskliga rättigheter. Både 
Samira och Behiye var mycket nöjda med besöket. 

• Samira G: Det son många styrelser tidigare tänkte göra nämligaen besöka våra 
föreningar har äntligen blivit av. Det har varit mycket porsitiv, AKF fick mycket 
respons från föreningarna. Projektet är inte klar eftersom vi har några föreningar kvar 
som vi tänkte besöka till våren. 

• Afamia: Suroyo TV tog kontakt med Afamia angående en film som de kommer att visa 
på deras kanal. Filmen handlar om hedersrelaterat våld och de ville att Afamia skulle 
ingå i en paneldebatt som skulle sändas efter filmen. Afamia menar det inte är dessa 
frågor AKF arbetar med och har kunskaper om, därför kommer hon att tacka hon nej till 
att delta debatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12§ Nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum den 26 januari 2008 på kansliet i Södertälje kl 12 – 17  
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