Möte för AKF:s styrelse
Datum: 16 april 2005
Plats: Assyriska föreningen i Södertälje
Närvarande: Samira Barmano, Chamiram Khouri, Yaldez Oussi, Afamia Maraha, Sema
Aslan, Samira Gergeo och Rahel Poli
§ 1 Ordförande öppnar mötet.
§2 Chamiram föreslår roterande mötesordförande. Yaldez menar att vi istället skulle kunna ha
utbildning om mötesteknik där styrelsemedlemmarna lär sig detta. Sema menar också att det
kan bli lite rörigt med roterande ordförandeskap. Styrelsen beslutade att tills vidare behålla
det nuvarande systemet, d v s Chamiram leder mötena.
§3 Till justerare utses Sema Aslan och Chamiram Khouri
§4 Föregående protokoll godkänns
§5 Rapportering:
− Saad Ghaarzani som är kassör i ARS ger oss nya instruktioner på hur man ska hantera
ekonomin
− Styrelsen beslutar att telefonkostnader ersätts för styrelsemedlemmar.
− Logotyp är på gång, den bearbetas av Adam Odisho och Samira B har avsagt sig
uppdraget att också ta fram ett förslag på logotyp.
− Chamiram rapporterar om SIOS 30 årsjubileum den 20 maj och om uppföljning av
föräldrar folden och aktiviteter kring det.
− Samira G rapporterar om UNIFEM aktivitet ”Öppet hus” den 28 april och årsmöte
den 25 april
§6 Utskott
Mötet beslutar att fortsätta stärka verksamheten i de lokala föreningarna genom utskotten. De
utskott som fungerar idag enligt redovisning på årsmötet är Östergötlands- och
Stockholmsområdet. Elisabeth Nison och Yaldez Oussi är ansvariga för dessa utskott.
§7 Presidiet
Presidiet består av Chamiram, Afamia, Samira G, Yaldez, Rahel och Sema.
§8 Dator, telefon och nycklar samt praktikant
Mötet beslutar att dra en ny telefonlinje till AKF:s rum. Samira Gergeo tar fram offert på
telefonabonnemang. Mötet beslutar även att anställa en praktikant till AKF om det finns
möjlighet. Yaldez tar på sig ansvaret att se över kriterier på arbetsförmedlingen.
§9 AKF:s representant i ARS
Chamiram representerar AKF i ARS:styrelse och ersättare är Yaldez och Sema representerar
AKF i ARS:s verkställande utskott, ersättare för henne är Yaldez.

§10 AKF:s representant i UNIFEM
Mötet nominerar Samira Georgeo som ordinarie och Yaldez Oussi som ersättare till
UNIFEM:s styrelse på årsmöte den 25 april.
§11 Uppdrag
Mötet beslutar att uppdrag som tilldelas styrelsemedlemmar bör genomföras och när hinder
uppstår ska ordförande kontaktas.
§12 Lokala föreningars årsmöten
Mötet beslutar att en representant för AKF:s styrelse närvarar vid de lokala föreningars
årsmöten som bjuder in oss.
§13 Kulturansvarig
Mötet beslutar att utse Rahel Poli som kontaktperson för kulturell verksamhet, d v s att
föreningarna kontaktar Rahel vid intresse av samarbete och delaktighet från AKF.
§14 Framtidsplanering
Mötet beslutar om att träffas den 14 – 15 maj i Marieborg, Norrköping för framtidsplanering.
Samtidigt har AUF, ARS och AKF har planeringshelg. Där ska vi främst ta fram riktlinjer,
strategi och vision samt verksamhet och budget. Yaldez är med och planerar programmet för
de dagar.
§15 Självständighet
Chamiram har kollat upp med Integrationsverket om kriterier för självständighet av AKF och
informerar om att man måste ha protokoll på ett årsmötesbeslut om självständighet och
stadgar, organisations- och postgironummer samt medlemsantal. Afamia och Yaldez ansvarar
för att går vidare med att kolla upp hur man gör med medlemsfrågan.
§16 Posten
Sema Aslan tar hand om posten.
§17 Sommarläger
Vreten utanför Örebro den 23 – 26 juni. Mötet beslutar att Samira G arbetar fram ett förslag
på en budget och ett program till nästa presidiemöte.
§18 Besöka lokala föreningar
Mötet beslutar att Sema ansvarar för att boka in besök till lokala föreningar efter nästa möte.
§19 Bilolycka vid årsmöte
Mötet beslutar att ersätta Aznif för hennes självrisk vid bilolyckan på årsmötet.
§20 Transportersättning
AKF står för milersättning och parkeringsavgifter och om det inte finns tillgång till privatbil
så ska det hyras en bil. Vid alla aktiviteter så ska deltagare samåka.
§21 Nästa möte
Nästa möte äger rum den 14 – 15 maj i Marieborg i samband med planeringshelg tillsammans
med AUF och ARS. Presidiet träffas den 5 maj klockan 10.00

§22 Ordförande avslutar mötet och tackar alla.

