
 
 
 
 Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr:19 
Plats: Mesopotamien  kulturcenter i Linköping 
Datum: 2015-06-14 
Tid: kl. 12.00 – 16.00 
 
Frånvarande:Linda Aydin 
 
 
1  Ordförande Nursel Awrohum öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna 
 
2 Till protokolljusterare valdes E.Nison och Mecida Gulenay  
 
3 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
4 Föregående protokoll lästes upp 
  
 Beslutsärenden 
  
5 Turkiet resan       
 Program till konferens dagen 15/9 skrivs av ordförande Nursel Awrohum, 

den kommer att finslipas närmare dagarna innan den äger rum i hemlandet. 
  

Följande gäster är inbjudna: 
  

Syrien: Norma Zayto och Shamiram Hana ( kvinnosektionen i Qamishlo ) 
 Irak: Bahiya Dawod Nisho och Susan Youkhana Yosif ( Assyriska 

kvinnoförbundet ) 
 4 pers ytterligare tillkommer ifrån Turkiet när vi har fått besked om att 

dom kan närvara. 
  
 Vi har beslutat att köpa/beställa in lite sponsor material med AKF logga på, 

så som tygväskor, block, pennor till åhörare/deltagare. Även gåvor att 



tilldela våra föreläsare och annat smått o gått att ha med oss till 
konferansdagen i Midyat. Vi har också köpt in 10 st T-shirt till oss i 
styrelsen att ha på oss till manifestationen den 13/9 i Iwardo. 

  
 Vi har diskuterat fram o tillbaka boendet i i Istanbul och transfer med olika 

kontaktuppgifter som vi kommer att fastställa till nästa möte mer detajerat. 
 
6 Sökta bidrag 
 
 Internationella kvinnodagen Ishtar föreningen i Angered/Göteborg 
 Internationella kvinnodagen Botkyrka föreningen i Norsborg 
 
7-8 Bidragsansökan från AUF, samt bidrag för Turkiet resan av AUF?? 
 
 Nursel och Johannes som är Sara Poli´s sk arbetsgivare ska sitta och prata 

med henne nån dag om våra uppdrag som inte blir av. Vi vet därför inte i 
dagsläget hur de går med detta. Nursel kommer att ge oss en återkoppling i 
detta ärende i senare möte.  

 
9  Samira Illias Seyfo tavla 
 
 E.Birol ( Kassör ) väntar in nån slags faktura underlag/kvitto på 5000:- så 

att hon kan sätta in pengarna till henne på den köpta tavlan som vi har fått. 
 
10 SIOS representanter från AKF 
 
 Sara Jajan säger upp sig från uppdraget på SIOS och vi ersätter henne med 

Marlene Ablahad. Nursel Awrohum ( Ordföranden ) ville förmedla också att 
på mötet den 13:e Aug kommer Samira Illias ha en utställning i Stockholms 
län tema ” Kvinnan under kriget ”. 

 
11 Ekonomi rapportering 
 
 Elisabet Birol ( Kassör ) informerade oss i styrelsen om våra utgifter kring 

bidrags utbetlningarna med dom olika evenemangen som är gjorda till olika 
föreningar i landet. Hon läste upp för oss hur våran budget ser ut under året 
som har varit och vad som väntas in framöver. En påminnelse om 
medlemsavgiften kom upp också till alla berörda föreningar att betala in 
snarast till AKF. 

 
12 Rapporteringar 
 

a) AKF presentation för patriarken gjordes av våran ordförande Nursel 
Awrohum och vice ordförande Samira George där dom överlämnade en 
liten symbolisk gåva med AKF logga på. 

b) Boken om våra ” seder och bruk ” vill vi gärna fortsätta slutföra  
e ö k sen tidigare med Samira Touma. 



c) Våran hemsida är så gått som klar av Sara Poli ( org.sekreterare ) och 
har följande länk som man kan besöka på internet. 
www.assyriskakvinnoforbundet.se  

d) Invigningen av monumentet i Örebro den 29:e Maj var de Elisabet Birol 
( Kassör ) och Elisabeth Nison ( ledamot ) som åkte dit och 
representerade AKF styrelsen. Bilder och en liten dokumentation om de 
kommer att publiceras på våran hemsida snarast. 

e) Dokumentation av Gabriella Younan´s föreläsning finns nu på hemsidan 
att ta till sig för den som är intresserad. 

f) MUCF – fördjupade granskningsresultat är godkänd och vi har inte fått 
några som helst anmärkningar på detta meddelade ordförande Nursel 
Awrohum. 

 
13 Övriga 
 

a) Stadgar och regler lästes upp för oss enligt tidigare bestämmelser  om 
vad som gäller när man avviker ifrån sin post i styrelsen och vem som är 
efterträdare o s v. Sen ville man uppmana alla i styrelsen vikten av att 
alla åtar sig sina uppdrag på bästa möjliga sätt och håller kontakten med 
dom övriga i styrelsen vid snabbt bestlutande ärenden och svarar via 
mail, telefon eller sms. Sen är det viktigt att man meddelar om man får 
förhinder och inte kan komma på våra bestämda möten dock inte för 
många frånvaro tillfällen utan speciell anledning. Eget ansvar och sund 
förnuft ” gyllene regeln gäller ” precis som sina egna arbetsplatser :-) 

b) Nätverk för organisationer, samfund, studieförbund, föreningar m fl 
Nursel Awrohum ( ordföranden ) informerade och tyckte att vi ska vara 
med där. 

  
14 Nästa möte 
 
 Vi har bestämt att ha ett skype möte den 20:e Augusti kl. 20.00 till nästa 

gång. 
 
15 Avslutning 
 Ordförande Nursel Awrohum tackade samtliga och avslutade mötet.

  
 

 
 
Sekreterare : 
Elisabet Dinc 
 
 
 
 
Justerare:    Justerare: 
Elisabeth Nison  Mecida Gulenay 
    
 

http://www.assyriskakvinnoforbundet.se/

