Assyriska kvinnoförbundets styrelsemöte nr: 20
Plats: Assyriska kulturhuset i Västra Frölunda /Göteborg
Datum: 2015-09-19
Tid: kl. 12.00 – 16.00
Närvarande: Nursel Awrohum (ordförande), Elizabet Birol (kassör), Yildiz Kerimo
(ledamot), Elisabet Dinc (sekreterare), Elisabeth Nison (ledamot), Nohadra Karyo
(ledamot) och Linda Aydin (ledamot istället för Samira Georgo som var
frånvarande ihop med Mecida Gulenay (suppleant)
1

Ordförande Nursel Awrohum öppnade mötet och hälsade alla
välkomna

2

Till protokolljusterare valdes Elisabet Birol (kassör) och Yildiz
Kerimo (ledamot)

3

Styrelsen fastställde dagordningen

4

Föregående protokoll lästes upp
Beslutsärenden

5

AKF Styrelse har kommit överens om att bidra med upp till 10000:- när vi
har fått mer underlag på Teaterföreställningen.

6

a) Vi i styrelsen kom överens om att köpa in 50 st barnböcker från Rinyo
USA till att ha som gåvor eller priser till våra aktiviteter eller tävlingar.
b) Beslut togs att köpa 15 st böcker av Anna Melle som ska ges till
föreläsare, gåvor och priser resten till att ha som reserv i vårt kansli för
andra ändamål. Elizabet Birol (kassör) ska gå på bokrelease den 30 Sep i
Jönköping och köper en blomma från AKF.

c) Vi avslår köp av flaggdukar till AKF från Meryem Demirel och låter de
vara upp till privata personer att inhandla de själva för den som vill.
7

Sökta Bidrag

8

Vi beslutar att bidra med 5000:- till AKC familjeläger.

9

Beslut har tagits på 5000:- till Södertäljes föreningens familjeläger också.

10

Jönköpings tjejlag har vi fått en broschyr av Elizabet Birol (kassör)
till oss alla i styrelsen att ta del av vilka de är. Men vi kände att vi behövde
Information/fakta och lite mer bilder på dem här tjejlaget. Sponsring av
10000:- beslutades samt att i slutet av året om ekonomin tillåter att
sponsra ytterligare lite till.

11

Ansökan från Järfälla föreningen för Ankido, ungdomslägret har styrelsen
beslutat att se det som en terminsaktivitet. Först då de inkommer mer
utförlig dokumentation om med text och bild kan vi bidra med 2000:- till
dom.

12

Assyriska föreningen i Botkyrka/Stockholm får bidra med 2000:- efter en
sammanställning av bilder och texter som vi vill ha in.

13

Som vi kom överens om på Skype mötet den 29 juni har vi sponsrat AFF
med 10000:- igengäld för reklam på AKF vid deras matcher..

14

Vi har också betalat ut 12000:- till ARS för medlemsregister av AKF

15

SIOS mötet som hölls i Stockholm var Nursel Awrohum (ordförande)
närvarande. Vi har fått ta del av mötets innehåll per mail till oss alla i AKF.
Vi har bestämt oss för att delta i en utställnings med Samira Ilias tavlor, tal
av föreläsare mm. Temat för dagen är ”Kvinnor under krig” som SIOS
medlemsorganisationer kommer att hålla i tillsammans. Detta kommer att
vara den 15 november på ABF-huset på Sveavägen 42 i Stockholm med
invigning kl 13.00.

16

Saras anställning sägs upp from 1 oktober efter överenskommelse med
samtal ihop med Nursel Awrohum (ordförande), vi får se över om en ev
ersättare för henne längre fram till våra näst kommande möte.

17

Rapporteringar
a)Alla biljett pengarna för AKF styrelsen till hemlandsresan är tillbaks på
AKF´s konto 32172:- förutom inrikes biljetternas pengar ifrån Ticket´s
resebyrån. Nohadra Karyo (ledamot) ska betala sin egen biljett pris till
AKF´s konto senast 31 december 2015.

b)SVT där Linda Asmar arbetar i har intervjuat Nursel Awrohum
(ordförande) och de har även varit i kontakt med Ticket kring UDs avrådan
att åka till Turkiet.
Nursel var även med Assyria TV om AKF s stöt till AFFs sponsring
c)Nursel Awrohum (ordförande) har digitaliserat AKF´s verksamhet
så långt bak i tiden som 1988 och sparat de på en USB minne för framtida
behov i våra föreningar. Detta har hon gjort med hjälp av hennes
arbetskamrater och som tack vill AKF bjuda på fika till personalen där hon
arbetar.
d)MUCF ansökan är till mesta del klar en del och klar som Sara ska göra
klart och skicka in före den 1 okt.
18

Övrigt
a)Ellis tävlingen går ut 30 Okt, Sara får i uppdrag att skicka påminnelse till
alla föreningar.
b)AKF har beslutat att bidra med 5000:- till St:Gabriel kyrkan i Västra
Frölunda/Göteborg för invigningen av den nya kyrkan som gåva.

19

Planering av kommande aktiviteter
a) 30 Okt-1 Nov anordnar vi en veckoslutskurs i Norrköping, Samira George
får i uppdrag att kontakta Marieborg där för att kolla upp kostnadsförslag
om boende, mat, konferens lokal o s v för att vi ska kunna boka den helgen.
Alt.2 är att Elisabeth Nison kollar med Assyriska föreningen i Norrköping
om att kunna ha konferensen där med mat och fika. Sov möjligheterna får vi
boka i nån närliggande plats där.
b) Vi har också planer på att ha en konferens/kvinnoläger utomlands ex
Holland eller Tyskland 5-8 Maj där vi har tänkt bjuda in några föreläsare
som bl a Attiya Gamri i Holland. Det stora ämnet/innehåll kommer att vara
Flykting frågan med all hjälporganisation kring dem. Mer detaljerad info
kommer i våra kommande möten längre fram. Kom gärna med förslag .

20

Nästa möte
Äger rum fre den 30 Oktober kl.20.00-22.00 i samband med
veckoslutskursen i Norrköping på hotellet.

21

Avslutning
Ordförande Nursel Awrohum tackade samtliga och avslutade mötet.

Sekreterare :
Elisabet Dinc

Justerare:
Elizabet Birol (kassör)

Justerare:
Yildiz Kerimo (ledamot)

Mötes Agenda ( Preliminär ) med reservation för ändringar
30 Okt-1 Nov styrelse möte och Veckoslutskurs Norrköping
28 Nov
20 Dec Skype 20.30
22-23 Januari AKF + SIOS utbildning om rasism Södertälje/Stockholm
27 Februari
19 Mars
23 April
5-8 Maj Kvinnoläger ( utomlands )
4 Juni sista mötet för sommar uppehåll

