Protokoll för AKF:s styrelsemöte
Datum: 2008-01-26
Plats: Kansliet i Assyriska kulturhuset, Södertälje
Närvarande: Afamia, Meryem, Samira G, Kima, Sema, och Behiye.
Anmält förhinder: Janet, Samira T och Ninve.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Afamia öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av mötets sekreterare
Behiye valdes till sekreterare.
§ 3 Val av protokolljusterare
Sema och Afamia valdes till justerare.
§ 4 Lek och sångbok
Kima som ansvarar för frågan gav oss en rapportering om läget. Sångdelen kommer att bestå
av ca 20-25 sånger och inte 30 sånger som var tänkt från börja. Målet är att bli klar med denna
del i mitten av mars 2008. Kima har tagit kontakt med Nahrin Hawso från Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka om att föreningens barnfolklor grupp skall dans våra danser, som ska
filmas på en dvd-skiva och läggas med i sångboken. Målsättningen är att ha klar sång och
lekboken i sommar. Sångdelen kommer att vara skriven med både assyriska och latinska
bokstäver, resten på svenska. Alla i styrelsen kan komma på namnförslag under tiden till sång
och lek boken.
§ 5 Hemlandsresa
Afamia informerade om hur lång det har gått med planeringen av hemlandsresan. Resan blir
två veckor långt. Datumet för hemlandsresan har ändrats från (13 juni – 27 juni) till 16 juni –
30 juni. Detta p g a det inte fanns flygbiljetter. Afamia går tillbaka till resebyrån i Syrien och
försöker få en bättre pris på aktiviteterna i hemlandet per person. Hon återkommer om mer
information till senare tillfälle. Se program för hemlandsresan. Mötet beslutade att lägga till
ytterligare i programmet att besöka de byar deltagarna kommer ifrån som inte finns med i
programmet.
§ 6 Fortsättning på projektet jämställdhet nu
Projekt pengar för ”Jämställdhet nu” har kommit i december 2007. Jämställdhetsboken måste
vara klar i augusti/september – 2008. Mötet fattade beslut om att anlita Berolin Deniz att
skriva boken. Eftersom hon är insatt i ämnet sedan dokumentationen av första delen av
projektet. Hon blir anställd på deltid under tiden feb-aug 2008, för arbetet med projektet samt
hjälp till på AKF.s kansli. Ett arbete pågår idag med planering och insamling av material och
information.
§ 7 Internationella kvinnodagen 8 mars
Samira G informerade om hur Unifem kommer att fira 8 mars. Tidigare var det tänkt att
Margareta Wiklund skulle föreläsa om de assyriska kvinnornas situation i norra Irak. Unifem
har ändrat tema om vad deras dag ska handla om och det kan blir lite ändringar om hur och
om vad Margareta Wiklund ska föreläsa om. Unifem kommer att fira 8 mars i Emanuels
kyrka i Stockholm.

Samira informerade om att hon hade kallat våra föreningar i stockholmsdistriktet till ett möte
den 23 januari 2008 kl 16:00 i Assyriska föreningen i Botkyrka, om kvinnodagen.
Det kom förslag från det mötet att AKF skall organisera aktiviteten. Men mötet beslutade att
det är kvinnosektionerna i föreningarna som skall vara aktiva i denna fråga. AKF bidrar med
en viss summa pengar till de lokala föreningar som ordnar någon form av aktivitet inför den
dagen. Meryem frågade om Assyriska föreningen i Norrköping kunde få mer i bidrag för 8
mars eftersom föreningen skulle bjuda andra flera föreningar i området. Mötet beslutade att
föreläsningen får ett par hundra kronor extra utöver beslut för att utföra denna aktivitet i
föreningarna.
§ 8 Öst assyriska lokalföreningar
Sen tidigare har vi haft svårt att få kontakt med våra medlemsföreningar som kommer från
Irak och som pratar östassyriska. AKF måste försöka få dessa medlemmar mer aktiva. Samira
G tar på sig att försöka ta kontakt med Assurförening i Botkyrka och få deras kvinnor att fira
8:de mars med oss. Till nästa möte kommer en av punkterna på dagordningen att behandla
den här frågan och hur vi kan göra för att stärka kontakterna.
§ 9 Besöka lokalföreningar
Under hösten 2007 gjorde AKF en ”informationsturné” i våra lokalföreningar. Vi hann inte
med alla, men i alla fall ca 10 föreningar. Meryem förslog att AKF besöker Västerås till under
våren. Mötet diskuterade detta och beslutade att Meryem tar kontakt föreningarna i
Eskilstuna, Örebro och Västerås för att boka in besök under våren 2008.
§ 10 Rapporteringar
• Meryem informerade om att ARS har informationsmöte i Norrköping den 29 mars
2008. Förslag att 2-3 personer från AKF ska närvara på mötet. Afamia, Meryem och
Samira G deltar på mötet.
• Meryem informerar om att David Gaunt kommer att starta ett forskningsprojekt om
fyra byar som tillhör vårt folk i hemlandet.
• Meryem informerade om att lärarförbundet lagt förslag om att vårt språk skall kallas
assyriska/syrianska i skolorna och inget annat.
• Meryem informerade om att ABF ska ha årsmötet i år och att hon inte kommer att vara
kvar i deras styrelse.
• Afamia informerade om att AUF har sitt års möte den 1 mars 2008. Från AKF deltar
Sema och Kima.
• Meryem informerade om två projekt som ARS har på gång. Den ena projektet handlar
om äldre och den andra är om ”ungdomar med problem”.
• Meryem: ARS planerar att arrangera ett minnesstund för Fuat Deniz i samarbete med
AUF och AKF. Från AKF skall Afamia var med på planeringen.
• Afamia: Informerade att det har kommit inbjudan från konstnären Hanna Al-Haek.
Han ska ha Venissage den 9 feb- 3 mars. Om ”Hyllning till min mors själ”. Sema,
Kima och Afamia deltar den 9 feb-2008.
• Afamia: Informerade om att hon har deltagit på ett planeringsmöte på Sveriges
Kvinnolobby för en konferens i september som handlar om invandrarkvinnors
organisering i Sverige.
• Afamia: Sveriges kvinnolobby har årsmöte 5 april. Mötet beslutade att fråga Yildiz
Oussi om hon är intresserad av att representera AKF där.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 15 mars 2008 kl 11 i Assyriska Kulturföreningen i
Södertälje.

