
 
 
 
Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr:15 
Plats: Assyriska kulturcentrum i Botyrka AKC 
Datum: 2015-01-17 
Tid: kl. 12.00 - 16.00 
 
Närvarande: Samira Gergeo, Samira Touma,  Nursel Awrohum,  Ayfer Rhawi, , Elisabeth 
Nison, Elisabet Birol (skypr), Gazale Demir  
 
 
Gästar: Inbjudna gäster Atiya Barovdish revisor och valberedningen Munira Maraha och 
Behiya Poli 
 
§1  Ordförande förklarade mötet öppnad 
 
§2 Till protokolljusterare valdes Ayfer Rhawi och Samira Gergio 
 
§3 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
§4 Föregående protokoll lästes upp 
 
§5 Valberedningen 

Valberedningen informerade om att en kallelse skall skickas till 
föreningarna minst sex veckor innan årsmötet. Varje förening skall skicka 
ombud till årsmötet beroende på hur många kvinnliga medlemmar de har. 
Sittande styrelsen fick skriva upp sitt namn på en lapp om de fortfarande 
var intresserade av att sitta kvar.  

 
§6 Årsmötet kommer att hållas i assyriska föreningen i Jönköpings den 14 

mars 2015 ca kl 12.00. Avslutas med en gemensam middag på Grand Hotell. 
Elisabet Birol kollar möjligheten om middagen med Grand. 

 
§7 Verksamhetsberättelse 



 Alla som har gjort någon aktivitet som har med AKF att göra skriver kort 
om sin aktivitet och skickar det med bilder till Sara som ska sammanställa 
verksamhetsberättelsen. Sedan skall Daniel Danial granska den innan den 
går till tryckeriet. 

 Det är bra om vi kan mejla den färdiga verksamhetsberättelsen till våra 
föreningar minst en vecka innan årsmötet. 

 
§8 Seyfo 
 AKF har bjudit in författarinna/forskaren Gabriella Younan till att hålla 

föredrag om Seyfo den 25 april. Samira G undersöker möjligheten att vara i 
ABF huset på Sveavägen.  Vi kommer att även hålla i en minnesafton i 
Assyriska föreningen i Södertälje samma dag i samarbete med AUF och 
ADUS. En av våra kvinnliga konstnärer Samira Kastan kommer att ställa ut 
sina Seyfo målningar i ABF huset och Assyriska föreningen i Södertälje 
under samma dag.  För att uppmuntre Samira har vi lovat att köpa en 
målning av henne till halva priset.  
Elisabet ska kontakta Gabriella Younan om att hålla ett tal på Sergelstorget i 
Stockholm under fredagen den 24 april då Assyrier, Kaldéer och Armenier 
har Seyfo demonstration. Sara bokar hotell till Gabriella i Stockholm från 
23-26 april när hon får klartecken från Elisabet Birol. 
Förslag om flyg reklam under tre dagar à tre timmar 15000kr/dag har 
kommit från armenier. Vi som AKF är positiva till förslaget om alla våra tre 
organisationer delar på kostnaden med armenier.    
 

§9 8 mars kvinnodagen 
Alla föreningar som kommer att fira kvinnodagen den 8 mars kan söka 
bidrag på 2500 kr hos AKF. Föreningarna ska också dokumentera dagen 
med text och bild som skickas till vår kanslist Sara Polis på adressen 
sara.poli@auf.nu  

 
§10 Ekonomi 

Elisabet Birol redogjorde om vår ekonomi och den ser bra ut och vi har 
även fått klar tecken om bidrag för 2015 från MUCF före detta 
ungdomsstyrelsen. I slutet på förra året har vi beslutat att dela en summa 
på 5000 kr till alla våra föreningar. Föreningar som har medlemmar under 
50 st får 3000 kr. 
Alla ska redogöra för en aktivitet de utför utöver de sedvanliga 
aktiviteterna. De kan skicka text och bild för en tävling där den vinnande 
och bästa bidraget får ytterligare 10000 kr till sin föreningsverksamhet. 
Varför gör vi detta? För att uppmuntra föreningar att bli mera aktiva i sina 
verksamheter i föreningarna. 

 
§11 Rapportering 

 Vi har fått tack kort för bidraget till välgörenhetsfesten 1 nov-2014 
 Nuri Kino har fått 5000 kr för medverkan på vår veckoslutskurs i 

Norrköping och pengarna går till ”Demand for Action” 
 AKF har fått julkort från assyriska föreningen i Norrköping. 

mailto:sara.poli@auf.nu


 Fackeltåg kommer att hållas av alla föreningar på Mynttorget i 
Stockholm den 25 januari kl. 16.00 till minne av våra martyrer 
under  Seyfo och det Ottomanska riket 1915. 

 24 april en stor manifestation på Sergels torg i Stockholm. 
 Anna Melle tackade för blomman som AKF skickade till hennes 

bokrealias. 
 Konferensen i Istanbul får vi avvakta med tills och om vi får sökta 

projekt bidrag. 
 Hemsidan är klar men inte i fullbruk ännu. Den kommer att byta 

namn till www.assyriskakvinnoforbondet.se Sara jobbar med den. 
Mer information kommer senare.    

 
 
§12 Övriga 

Seyfo minnes dagar kommer att hållas i Turkiet byn Ivardo någon gång i 
aug- sep. Mer information kommer senare.  
 

§13 Nästa möte den 15 februari kl.12.00 i Södertälje  
 
§14 Avslut 
 Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.  
 
 

 
Sekreterare  
Nursel  Awrohum 
 
 
 
Justerare   Justerare 
Samira Gergio Ayfer Rhawi 
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