Styrelsemöte AKF
Plats: AKF: s Kansli i Södertälje
Datum: 2008-11-29
Tid: 15.00 – 18.00
Närvarande; Semira T., Behiye, Sema, Afamia, Samira G., Kima
Frånvarande: Janet, Meryem, Ninve.
Afamia öppnade mötet med att välkomna alla närvarande.
Till mötessekreterare valdes Behiye.
Dagordningen godkännes.
§ 1 Böckerna, Jämställdhetsboken, sång och lekboken hur skall vi marknadsföra?
Kima informerade om att böckerna blir tidigast klara efter den 19 dec- 2008. Vi kommer inte
att kunna få ut böckerna som vi hade tänk innan jul till försäljning.
Förslag på hur vi kan marknadsföra böckerna; genom Qulo på Sveriges radio, Hujodo´s
hemsida, ha en liten sammankomst i någon av våra lokala föreningar i Stockholm där vi
berättar om böckerna och att alla i styrelsen försöker marknadsföra och sälja böckerna i den
egna föreningen. Mötet beslutade att ta 150 kr för sång och lekboken samt dans cd: en
(självkostnadspris) och inget för jämställdhetsboken. AKF säljer böckerna. Sema tar ansvar
för försäljningen och kommer att förra en lista över försäljning efter jul.
Sema och Berola har ansvaret för Jämställdhetsboken.
§2 Hemsidan
Mattias Duru en assyrier som arbetar med att skapa hemsidor, har lovat att göra AKF:s
hemsidan för högst 1000 kr i månaden. Många förslag kom på mötet om vad AKF:s
domännamn ska vara: följande förslag beslutade mötet om www.assyrienwomen.com om den
inte är upptagen.
§3 Riktlinjer för vad AKF ska arbeta med kommande två åren.
Följande riktlinjer diskuterades på mötet för AKF kommande två åren; att det är viktigt att
utgå från de riktlinjer som redan finns i AKF:s stadgar, att kommande styrelse ska följa de
riktlinjer som fastställs av årsmötet. Inga riktlinjer bestämdes under mötet utan bordlades till
nästa möte.
§4 Rapporteringar från Samira G. och och Bahia.
Semira G. rapporterade om hur det hade gått med veckoslutskursen om ”vårt matkultur”
praktiskt och teoretiskt som AUD hade planerat. AUD tackar AKF för all hjälp de fått. Bahia
rapporterade om Kvinnolobbyns konferans. Allt var bra, men saknade att AKF inte hade någ
on informationsmaterial att marknadsföra sig där.

§5 Ekonomisk rapportering av Sema
Sema informerade om hur AKF:s ekonomi ligger till. Hon har haft fullt upp med att skaffa ett
eget konto för AKF. Alla bidrag som kommer f rom nu kommer att komma in på detta konto.
Sema har även skaffat ett betalkort på AKF. Så att vi kan använda den vid behov, istället för
att styrelsen lägger ut privata pengar för AKF.
§6 Nästa möte
Afamia återkommer senare om nästa möte via mejl när hon vet mer om när böckerna blir
klara.
§7 Mötet avslutat
Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

