Styrelsemöte AKF
Plats: AKF:s Kansli i Södertälje
Datum: 20080802
Tid: Kl 11:00 – 17:00
Närvarande; Samira T, Behiye, Sema, Afamia, Samira G, Kima, Meryem
Frånvarande; Janet, Ninve.
Afamia öppnade mötet med att välkomna alla närvarande.
Till mötessekreterare valdes Behiye.
Dagordningen godkännes med till tillägg av; information om Irak av Cibrael Marko.
Och på övrigt ; rapportering av Meryem.
§ 1 Cibrael Marko informerar om Irak
Cibrael Marko kom på vårt möte för att informera om situationen i Irak. Cibrael talade om
vikten av att AKF skriver en skrivelse till FN:s sändebud i Irak och begära automi för vårt
folk i Irak och Ninveh Slätten. Alla våra organisationer/lokala föreningar bör göra samma sak
anser han. Cibrael informerade ytterligare om att det finns möjlighet att söka projektpengar
för ”Världskonferensen om den assyriska kvinnan” som AKF har pratat om så länge. Det är
viktigt att vi skriver en projektansöka omgående. Ansöka ska skicka till Serkis Agacan i Irak.
Cibrael tar på sig att ansökan kommer fram till rätt person. Förslag kom från Cibrael om att
hålla konferansen i Irak. Mycket viktigt.
Mötet beslutade att Meryem tar ansvar för att hitta någon som kan skriva en projektansökan
så snart som möjligt.
Cibrael informerade om att den 5 oktober 2008 kommer det att hållas en internationellt
konferans om den assyriska språket i Mardin ”Deyro do zahfaran”. Deltagarna är Europier
och assyrier. Vilka är experter/kunniga om den assyriska språket.
§2 Utvärdering av hemlandsresan
Styrelsens (de som var med) synpunkter på hemlandsresan är följande:
I helhet mycket bra, för stor grupp men ändå bra, stressigt vid besöken till våra byar i
Turabdin, minus att vi inte träffade många av de boende i byarna, för kort tid i Turabdin, det
var för många dagar i Kamichly, bättre aktiviteter för deltagarna som inte hade några
släktingar i Syrien när det fria dagar. Om det finns möjlighet att ordna hemlandsresa
varje år. Alla i styrelsen är överens om; att det var ett intensivt program, för varmt (tänka på
vilken period man åker, ej i juni-augusti), att alla i styrelse ska känna sig mer delaktiga i
planeringen och organiseringen, ingen tid för AKF att sitta ner och reflektera över det som
hände under dagen/dagarna.
Mötet beslutade om en återträff för deltagarna på hemlandsresan den 4 oktober 2008 hemma
hos Samira G i Salem. Det ska vara en form av knytkalas.
Afamia informerade om att det hade kommit ett mail från Barsoum Dikmen om att alla
riksförbund borde göra en aktion kring det som hände vid gränsen i Nusiebin, Turkiet. Mötet
beslutade om att vi gjort det som behövdes på plats och att det får räcka med det.
§3 Samarbete med kvinnoorganisationer i hemlandet

Vid våra möten med kvinnoorganisationerna i Syrien kom det fram många bra förslag på vad
man kan starta för samarbete/aktiviteter ihop. Följande förslag kom upp;
Starta textilfabrik, att besöka hemländerna (AKF), att vi fortsätter hålla kontakten, ekonomisk
hjälp till ADOs kvinnor, starta någon form av arbete för våra kvinnor som outbildade t ex i
sömnad eller sy folklore kläder och sälja till utlandet, ungdomar i behov av datorer (skaffa
datorer), kvinnor från tex Sverige kan köpa mark och bygga upp företag, stipendier till barn
(fadderbarn), trycka en barnbok ”sagor om olika assyriska kungar” m m.
Vi i styrelsen anser att det är väldigt viktigt att omgående börjar med någon form av
samarbete med kvinnorna i Syrien.
Mötet beslutade att Afamia får i uppdrag att kolla med Syrien om vad det blir för kostnader att
trycka ”boken om olika kungar” och att AKF bidrar med hela kostnaden eller delar av
kostnaderna av tryckningen om det blir för dyrt.
Meryem informerade om att hon fick reda på att det finns många barn/ungdomar som är i
behov av ekonomisk hjälp för att läsa på gymnasiet och högskolor. ADO har ett fadderbarn
verksamhet. Att man kan betala 2000 kr per barn/år som ekonomiskstöd. Meryem har en lista
på fadderbarn. Mötet beslutade att Meryem mailar lista på barnen till oss andra i styrelsen och
de som vill tar ett fadderbarn var eller också att våra bekanta tar fadderbarn.
Det kom förslag från Afamia att tillsätta en kommitté på ca 4-5 personer, som kan spinna
vidare på förslaget om att starta företag/kollektiv tex. textilföretag i Syrien. Följande personer
ingår i arbetsgruppen; Afamia, Sema, Samira G och Behiye samt någon från ”Assyrier utan
gränser” om de vill.
§4 Lobby utbildning
Afamia informerade om att det kommer att hållas en ny omgång av lobbyutbildning.
Utbildningen är 23-24 augusti i Assyriska föreningen i Tensta. Ca 10-15 personer är anmälda.
Utbildaren är Kristina Börjeson (hon ställer upp utan kostnad).
Det kom förslag på mötet att det kanske är på tiden att AKF anordna några utbildningar i tex
föreningsteknik, projektledning m m.
§5 Böcker – Rapportering Kima – Berolin
Kima rapporterade om att de tunga bitarna av sångboken är klara, nästan allt är klart. Det är
bara skriften i latin som är kvar. Arbetet fortsätter enligt planeringen. Boken kommer att
innehålla 27 sånger med noter samt 10 lekar och en DVD med 12 folkdanser. Layouten och
tryckningen av boken hoppas bli klar i början av oktober 2008. Mötet beslutade att det ska
anordnas en releasefest när boken är klar. Förslag på datum är den 1 november 2008 i
Assyriska kulturhuset i Södertälje. Kima kollar med föreningen om det är ok att ha lokalen.
Berolin kunde tyvärr inte närvara på möte. Istället informerade Afamia om att Berolin har
börjat komma igång med att skriva lite.
§6 Hemsidan
Möte beslutade att bordlägga behandlingen av hemsidan till nästa möte.
§7
Meryem informerad om att Assyriska föreningen i Frölunda i Göteborg har 20 års jubileum
den 30 augusti 2008. De kommer att ha en mässa och AKF är välkommen att ställa ut
material. Meryem och Ninve representerar AKF och om inte Ninve kan så skulle man fråga
Naila i Göteborg. Meryem åker till Australien i oktober. Hon kommer att informera lite om
AKFs verksamhet om hon blir bjuden till våra föreningar där.

Mötet beslutade att kalla valkommittén till nästa styrelsemöte för att prata om årsmötet
2009.
§8 Assyrier utan gränser
Innan avresa till hemländerna kontaktade Louise Özman Behiye och bad om ett möte med
AKFs styrelsen. Mötet ägde rum i 10 juni-08. Närvarande på mötet var från AKF; Behiye,
Afamia och Sema. Från Assyrier utan gränser; Louise Özman och tre andra personer. De
frågande om vårt mål med hemlandsresan och undrade om vi kunde kolla om det finns behov
av att starta något samarbete i hemlandet, främst för kvinnor/ unga flickor i Turabdin. Vi
lovade att kolla läget och återkomma till dem när vi är tillbaka. Därför hörde de av sig till
Afamia och de blev inbjudna till vårt styrelsemöte idag. Närvarande från Assyrier utan
gränser var Louise Özman, Fehime Poli och Danielle Barsoum. Vi informerade om hur läget
är för våra kvinnor/flickor i Turabdin och Syrien. Afamia berättade om AKFs nybildade
kommitté och erbjöd de att vara med i gruppen om de vill. De tackade för sig och sa att de
skulle ta med sig förslaget till sin styrelse och återkomma.
§9 Nästa möte
Nästa möte blir den 20 september 2008 kl 11:00 i Köping.
§10 Mötet avslutat
Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla närvarande och avslutade mötet.

