Mötesprotokoll för AKF
Datum: den 5 maj 2005
Plats: Assyriska kulturhuset i Södertälje
Närvarande: Chamiram, Samira G, Sema, Rahel, Afamia och Yaldez.
Roterande mötesordförande
Chamiram tog upp frågan om roterande ordförandeskap, men majoriteten av mötet höll fast
vid det beslut som hade tagits på föregående möte; dvs att ordförande i styrelsen ska vara
mötesordförande de närmaste 6 månaderna. Frågan kan väckas därefter.
Självständighet
Chamiram rapporterade att det har skickats en ansökan om organisationsnummer till AKF.
Afamia rapporterade om vad som behöver göras för att AKF ska ha egna medlemmar.
Alternativ 1: att dela på ARS medlemsbas, dvs att alla kvinnor i lokalföreningarna från 18 år
och uppåt blir medlemmar i AKF istället för ARS.
Alternativ 2: att värva egna enskilda medlemmar.
Mötet beslutade att gå på första alternativet, och Chamiram kommer att diskutera med ARS’
styrelse om hur det ska gå tillväga. Detta ska vara avklarat innan augusti i år.
Kvinnoläger
Samira G meddelade att hon har bekräftat boende på Vreten den 23 – 26 juni. Mötet beslutade
för att alla i styrelsen skulle ta på sig uppgiften att informera och värva deltagare till lägret
och att Afamia skickar ut information till alla lokalföreningar om lägret få fort som möjligt.
Men om vi så som förra året inte får ihop tillräckligt många deltagare så måste vi avboka
boendet snarast möjligt. Samira har gjort ett preliminärt program som ser bra ut, med lite
justeringar. Den 5 juni träffas presidiet igen för att göra den sista planeringen inför lägret.
Priset bestämdes till 200 kronor för medlemmar och 350 kronor för icke-medlemmar.
Rapportering
- Telefonlinje: Samira G har kollat upp kostnader för en ny telefonlinje och det kommer
att gå på ca 2000 kr i första avbetalning och därefter ca 350 kr/kvartal för abonnemang +samtalskostnader. Mötet beslutade för att ta in en linje efter sommaren därför
att vi för närvarande inte råd med det.
- Logga: Chamiram berättade att konstnären Adam Odisho har lovat att lämna ett nytt
förslag på logga innan sommaren.
- Stockholmutskott: Yildiz lät meddela att hon inte kan komma igång med utskottet
förrän efter sommaren pga hon just nu har fullt upp privat.
- Chamiram, Yildiz och Rahel deltar på SIOS utställning om invandrarkvinnor.
- Chamiram lämnar över ett brev till ARS på deras styrelsemöte med förfrågningar
från AKF och som vi vill ha protokollförda beslut på.
- Till nästa nummer av Hujådå publiceras 2 artiklar av AKF.
Planeringshelg
Chamiram o Yildiz representerar AKF på denna helg.

Aktiviteter till hösten
AKF firar 25 års jubileum den 12 november i Assyriska föreningen i Södertälje. Yildiz och
Chamiram ansvarar för detta.
En konferens arrangeras i Hallunda Folkets hus den 24 el 25 september med fokus på
giftermålsfrågan. Rahel och Samira G ansvarar för detta.

