
Styrelsemöte AKF 
Plats: AKF:s Kansli i Södertälje 
Datum: 2008-09-20 
Tid: Kl 11:00 – 17:00 

Närvarande; Ninve, Behiye, Sema, Afamia, Samira G, Kima, Meryem 
Frånvarande; Janet, Samira T. 

Afamia öppnade mötet med att välkomna alla närvarande. 

Till mötessekreterare valdes Behiye. 

Dagordningen godkännes med tillägg på övrigt; rapportering av Meryem, Information av 
Samira Barmano och information av Samira G om Assyriska Ungdomsdistriktet i 
Stockholm. 

§ 1 Valberedning – kommande årsmöte diskuteras 
Från valberedningen kom Yildiz Ousi och Samira Barmano. Meryem Abdullahad kunde 
inte närvara. Valberedningen har inte hunnit börja med något valberedningsarbete än. 
Förslag från medlemmar i lokala föreningar har kommit om att AKF: s styrelse bör vara 
blandad av olika åldrar (mellan 20+ till 60+). Ingen skall försöka övertala någon att gå in i 
styrelsen. De ska själva vilja arbeta i en styrelse frivilligt. Helst rutinerade 
styrelsemedlemmar. Det kom även förslag på att det helst måste vara en representant från 
varje län där vi har många medlemmar tex. Göteborg, Stockholm, Jönköping, Norrköping 
och Södertälje. Yildiz Oussi är sammankallande för valberedningen. Hon kommer att höra 
av sig till nuvarande styrelse så snart valberedningen har haft möte (om hur arbetet 
fortlöper). Nuvarande styrelse skall fundera på vilka som vill stanna kvar i styrelsen. 

§2 Hemsidan – riktlinjer sätts upp 
Projekttiden för hemsidan är 1/8-08 --- 1/7-09. Vi måste hitta någon som tar ansvar för  
sidan, anställa någon i projektform. Samira G ska fråga sin systerson om han kan hjälpa till 
med hemsidan, hon återkommer om det. Afamia tar på sig att fråga Belinda Duru om 
kostnadsförslag på hur mycket det kommer att kosta för att ordna med det tekniska av 
hemsidan. 

Några förslag på vad det ska finnas på hemsidan; 
• Språk måste finnas på assyriska/svenska/engelska och även på arabiska om det går. 
• Diskussionsfrågor, om olika ämnen/teman som berör kvinnor. 
• Spalt där man kan skriva om något aktuellt te x. veckans krönika 
• Forum, där kvinnor i hela världen kan gå in och ha kontakt med varandra genom 

chat. 

§3 Jämställdhetsbok – Berolin rapporterar och styrelsen diskuterar om upplägget 
känns  rätt 
Berolin rapporterade om hur boken kommer att se ut. Manuset för boken är klart. Berolin 
kommer att träffa Ulrika Eklund nästa vecka för feedback från en utomstående person med 
kompetens, för att få veta om hon är på rätt väg med det hon gör. Så att man ska kunna 
använda den som ett hjälpmedel och ha nytta av den i våra lokala föreningar. Boken 
kommer att bestå av tre olika delar:  



1. Inledning, 2. Så här kan man göra och 3. Frågeformulär- intervjua/prata med tre-fyra kvinnor  
om deras syn på föreningslivet. Projekttiden för boken är till december 2008. 
Afamia ska försöka få tiden förlängt. Förorden till böckerna tar Afamia på sig att skriva och  
maila till oss andra styrelsemedlemmar för granskning. 

§4 Sång och lekboken – Kima rapporterar och styrelsen diskuterar om slutfasen 
Kima rapporterar om slutfasen av sång- och lekboken. Vi hade funderingar kring leken” 
hatro palo” vi gick igenom instruktionerna gemensamt. Styrelsen hade lite förslag på hur 
layouten på sång och notboken skulle se ut. Arbetet med layouten har påbörjat. Det 
kommer att ta tre-fyra veckor. Hannibal Romanos skrev ett förslag till introduktion för 
sång delen som enbart handlade om språket vilket redaktören och projektledaren inte 
tycker är relevant i just den här boken. Styrelsen tycker att Kima och Chamiram har sista 
ordet när det gäller förordet till boken och att vi stället oss bakom det dem beslutar sig för. 

§5 Releasefest för böckerna  
Releasefesten för böckerna skjuts upp till senare i december. Kima återkommer med tid 
och plats. 

§6 Lobbystöd i Bryssel – beslut 
AKF har fått förfrågan om att stödja Lobbyn i Bryssel. Mötet beslutade att stödja 
verksamhetet med ca 7000-10000kr, beroende på hur mycket vi har råd med. 
Afram Baryakob som är vald att föra vårt folks talan i EU kommer att informera om sitt 
arbete i EU och om sin resa till Irak i Assyriska kulturföreningen i Södertälje den 5 okt-08. 

§7 1 årsdag för Deniz – beslut 
Meryem informerade om att det har bildats en kommitté i Norrköping bestående av  
Nahrin Yakub och Said Nison. Beslutat att alla tre organisationer (ARS, AKF, AUF) ska 
vara med på detta arrangemang. 1 årsdagen kommer att firas den 30 nov-08 i Norrköpings 
Assyriska föreningen. 

§8 Rapportering 
Ekonomi: Sema informerade om hur AKF:s ekonomi ligger till. 
UNIFEM- 8 mars: Samira G, informerade om hur UNIFEM kommer att fira 8 mars. 
Temat för 8 mars i år blir om ”AIDS”. Platsen blir eventuellt i ABF-huset. 
Återträff 4 oktober: Återträffen kommer att vara hos Samira G. som planerat. 
30 års jubileum Göteborg: Meryem informerade om att det gick bra på 30 års jubileum 
för Assyriska föreningen i Frölunda. Meryem och Ninve representerade AKF. Meryem 
gjorde bildplakat (3 st) med AKF.s aktiviteter för utställningen på dagen. Blommor 
lämnades från alla tre organisationer (ARS, AKF, AUF). ARS:s ordförande Rachel 
Haddado representerade alla tre organisationer genom att hålla ett gemensamt tal. 
Hemlandet: Som beslutat tidigare har Afamia varit i kontakt med hemlandet och hon har 
fått förfrågan om vi kan hjälpa ungdomarna i Kamishli med att köpa datorer. Det är det 
som de är i behov av just nu. Mötet beslutade att bidra med 10000 kr till hemlandet att 
köpa datorer för. 

ÖVRIGT 
- Samira Barmano informerade om att Hakan Aytakin, som har gjort en dokumentär film 
om det assyriska skriften i Turabdin, kommer till Sverige i början av december – 2008 för 
att vissa filmer i våra lokala föreningar. Han har fått pris för filmen. Samira Barmano 
frågade om AKF kunde bidra med en summa pengar för att täcka hans kostnader för att 
komma hit. Mötet  



beslutade att Vi inte kan bidra med något. Meryem Demirel informerade mötet om att ARS 
kommer att försöka stå för kostnader i den mån det går. 
– Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm: Samira G. informerade om att kommittén 
kommer att ha veckoslutskurs i Örebro, 7-9 nov 2008. Det kommer att hållas föreläsning 
om assyrisk mat varvat med utbildning i matlagning. Detta görs i samarbete med AKF och 
Samira G. tar på sig ansvaret att ordna med föreläsare och kockar. 
– Meryem informerade om att hon kommer att ha ett möte med Ishtar föreningen i 
Linköping (östassyrisk förening) om hur man aktiverar kvinnor till föreningslivet. 
– Meryem informerade om att ARS beslutat att lägga ner tryckeriet i Jönköping och 
”Hujadå” i pappersform från 1/1 -09. Vidare informerade Meryem om hur det blir med 
kulturhuset och förslag på hur problemet skall lösas. 
– Meryem informerade om att förslag från ARS är att ha års jubileum av ARS och Hujudå 
den 15 november – 08. 
– Mötet diskuterade AKF: s årsmöte nästa år. Årsmötet kommer att hållas i Göteborg den 7 
mars – 2009 som tidigare beslutat. 
– Afamia informerade om att Katarina Bjärvall, frilansjournalist vill intervju någon om 
jämställdhetsprojektet som AKF hade. Afamia, Berolin och Geroge Baryavno kommer att 
delta i intervjun. 
– Afamia informerade om att tiden för att söka organisationsbidrag är oktober -08. 
Hon tar på sig att skicka in en ansökan. 

§9 Nästa möte 
Återkommer senare om nästa möte via mail. 

§10 Mötet avslutat 
Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla närvarande.    
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