
Möte med föregående AKF.s styrelse 

Närvaran de: Meryem Demirel, Samira Touma, Samira Barmano, Chamiram Khoury, Sema  
Aslan, Samira Gergeo. Afamia Maraha, Aznif Demir, Raja och Elisabeth Nison. 

Plats: Assyriska föreningen i Linköping 
Datum: 2005-03-19 

En avtackning av den föregående styrelsen gjordes och en present i form av en CD-skiva av  
Elias Zazi överlämnades till samtliga representanter från förgående styrelse. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och välkomnade samtliga deltagare. 

§2 Justerare 
Mötet utsåg Chamiram Khouri till justerare. 

§3 Rapportering 
• Samira Gergeo rapporterade från 8 mars – internationella kvinnodagen där Elisabeth 

 Nison och Rachel Hadodo medverkade. 
• Sema rapporterade om ekonomin och att man i framtiden måste skriva ett underlag för  

varje utgift som görs i verksamheten. 
 

§4 Nytt logo 
Sema visade oss ett förslag på ett nytt logo för AKF. Styrelsen diskuterade att det såg bra ut, men 
behövde göras några justeringar bl a att en världskarta läggs in istället för flaggan i globen. Samira 
Barmano föreslog att en av hennes söner tar fram logo till nästa möte. Vi väntar med ett beslut till 
dess. 
 
§5 AUF:s utspel 
Elisabeth Nison berättade om vad som har hänt i frågan om AUF:s utspel på nätet. Styrelsen beslutade 
att inbjuda Ninos Poli och Aryo Makko att delta på nästa styrelsemöte och diskutera det som har hänt 
samt det framtida samarbetet mellan AUF och AKF. 
 
§6 Administration 
Styrelsen beslutade att utse Sema Aslan till kontaktperson med uppgift att ringa runt och informera 
styrelsemedlemmar om olika aktiviteter. Utgifter för denna uppgift bestäms till 500 kronor per termin. 
 
§7 Suroyo-TV 
Styrelsen beslutade att inte medverka i Suroyo-TV som representant för AKF utan ett godkännande av 
styrelsen. 
 
§8 Sommarläger  
Samira Gergeo har bokat plats för AKF:s sommarläger till den 23 – 26 juni. Till nästa möte bestäms 
program. 
 
§9 Dator + telefon 
 



AKF kommer att behöva en dator och en telefon om vi verkligen ska kunna genomföra ett bra arbete i 
framtiden. Därför beslutade styrelsen att Chamiram tar en diskussion med ARS att bidra med pengar 
för att vi ska kunna inhandla det vi behöver till vårt kontor. 
 
§10 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att träffas den 16 april i Assyriska Riksförbundet i Södertälje kl 10 – 16. Sema och 
Afamia ordnar med alla praktiska detaljer. 
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